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1 anın Afrikada taarruza geçmesi bekleniyor 
alyan tayyareleri Bizerta ve T ulon limanlarlnı yeniden 
ombaladılar, Akdenizde harp ·gittikçe şiddetini arttırıyor 
İspanya "bitaraf,, değil, "har harici,_ kalacağını bildiriyor 
ltalya harp halinde 
en hala neyi bekliyor 1 

Vtllar boyunca tahteşşuura kadar telki; 
edilen bir "milli emel,, programma ken
disini angaje eden ltalya nihayet gene 
kendisini bu uğurda kanh ve ölümlü bir 
girdabm sonu bilinmez hareketi içine 
•tmış bulunuyor. 

Yazan : f:. TEM iZZET BENiCE 
Ya, altmq saattenberi Ineil

\'e Fransaya resmen harp ilan 
' ve filen mubuamata baş -

bulUDU)'OI'• • 
ital)'a Almanyanın cebır ve 

harbe prıneı., ancak An -
'•un dediği gibi Fnnsanm 
takatt• kesildijine hükmet
libl ve aatll arnsile harH 

hazırdık demeleri bir hakikat ol
makla beraber fa,ist İtalyanın 
kuruluş bün,esinin de ancak bu 
harbe Rirmek suretile kendi te
melini tahkim veya tasf iyel e tabi 
tutması bir mecburiyet ve sakı
ndnıaz bir hakikatti. On beş yıl 
mütemadiyen halkı tahrik eden 
ve maraz halinde bir genişleme 
programı iJe besliyen bir ıJdidar 
için l apılacak hıçbir tel yoktu 
ve .. bugtinku Anupa harbi a~ ı ı 
zamanda bir ideoloji harbi oldu -
tuna !'Öre fa~ist ltall anın da bu 
yolda kendi tmuuu n k nji po 
tunu ortaya ko) ma ı mukadderdı. 
Bu bugün olmasa, yarm olacakta 
kendi istemesi ile olacaktı. baş -
kalarınm iı.ıt mesi ile olacaktı. her 
halde \e her şekilde olacaktı. 1940 
harbi insanlığın uzun müddet, hiç 
olmazsa bir asır muhtaç olduğu 
h~k, adalet, hürri) et, sulh harbi
d~r. Bu itibarla bütün pürüzlerin 
hır arada ve bir çırpıda tasfiye 
bul.masa şarttır. lizımdır. İtalya v~ 
faşızm de kendi bün'.\ esi 'e büvi
'7eti bakımından bar indifa için li
zı~ olan deneleri kateylemiı ol
dupına ~öre nihayet bu inaıfa vu
kua gelmiştir. Binaenale, b hay
ret ffilecek hiçbir tarafı yektur . 

PARIS MUDAFAA HARBiNDE ALMAN KOLLARININ IKt G'OııfDENBEBi TAKİP ETTiKLERİ TAARRUZ isTİKAMETLE&İNi GÖSTERIB HARiTA 

.. 
_.._.isdk. Nitekim de oyle old• 

A:lmuyuwı halyaı ı harbe 
hr etmek i(iD YuıoU8vya ü

sald.Jraeai• ...... hle)J iit 
ve ltilikis iral,-aam )larlti 
taJHlit etmeyi ve Balkaa-

-uki Akdenize siraJet ettir
yi istihdaf eden ltir politi!'
ve taktiki i(inde harbe ıır-

aris Onünde baılly_ n büyük meydan 
muharebesi bütün şiddetile devam ediy r 

• tuavvur ettiii yolundaki 
in fiil halinde kendisini orta

.. :r4a. 
lllllolbü harp kararım ilin e-

a, Mıur, Yuaoslavya, Y•na
Tiirkiya, iıvi(re hudutları-

tlayet e4ecejini ııeyliyerek ha
la...teftai sadece ı.,iltere ve 

~ilan .. teşkil eltieiai be> ... et-

.. ~uiJette, ttal)'ama har~ 
ile tllaya efkin umalDI -

... milletleri iki ..... kaqı-

Almanlar Reims şehrini de bugün 
aldıklarını bildiriyorlar 

------
• 

lngiltere Amerilıadan yeniden 35 milyon 
dolarlık harp malzemei aldı 

Ancak İtalya harbe ~rmelde Londra 13 (Hususi) - Parisi Plen Alman kuvvetlerile çetin çalısmaktadır. 
beraber AnsaJdonun işaretine \e mudafaa için dun başlıyan blh ük muharebeler olmaktadır. Sa O-da Fransızlar Şato Tiyeri u
~ zamanın "elmiş bulundueuna Marn ve Sen muharebeleri bı.itun Almanlar Ar2on ile aşaiı Sen zerinden Marn nehrine çekilmiş
ınan_ıp. hükmetmemek 1.?erektir. şiddetile devam etmektedir. Al - arasında hemen her tarafta taarruz lerdir. 
~~nı, ltalya Fransanın öldüiü bir man taarruzunun şiddetı nisbe - etmektedir. Parisin 40 kilometre "imdi cephe Ronen yakınınde 
sunde harbe ıirmiş deıildir. Sa- tinde Fransız mukavemeti de şıd- $imalinde Senli'de de mühim mu- 8'8iı Seine ve aşa;tı Oiae üzerin• 
tle~~ ~leceiini veya öldürülebile - detlidir. Asıl ·bı.ivük Fransa mu- harebeler oluyor. den Parisin 48 kilometre şark ve 

ıanm barlte sirmesi, Alman- cegı.n~ ta~in ettiji \e bünyesin- harebesh buRün vukua J(elmeık - Almanlar Ruan ile Vernon ara- simali şarkisine ve Marne'i taki-
lebinde ıirmesi mukadderdi ve dekı ındı(a devir ve anı tamam- tedir. sında birçok noktalardan Sen neh· ben Reims'c drıaru uzanmaktadır. 

uJa ıUphe edilemezdi. Biz, l~ndıi~ i~i~ girmiştir. Fransa he- Parisin tahlhesi am&livesi bi - rini eermislerdir. Burada da Fran- Alman tebliX-leri, Alman kuv -
huılarda batta ftalvanın ıo- nuz döe-uşu,or, döguşeccktir de. ti miştir. Parisın 25 mil ~arbinc sızlar düşmanı nehre oüskürtmeıı:e (DEVAMI 3 üncü sahife~) 
kadar harp lı • · kalacaiı• Bu atırlan yaadığımız ana kadar 1----- ---~--·--- ------· 

ını laer tarafa a mıya çabş- da ltal)a Fransa) a hücum etmiş E N D A K ı• K A 
dnlene "e kış a) larıncla da- de~ildir. 

an imkansız olduğunu, ital- fü noktada kendiliginden bir 
behemehal Almanya ile mukadder sual doiul or. 

Musolini Ruzvelt' e 
Mesaj mı göndereli? 

Yakalanan ltalyan vapurlarının 
tonu 250 bini buldu 

ltalyanlar Fransa hududuada ve kendi toprak
lannda bir kaç köprü daha tahrip ettiler 

Londra 13 (A.A.) - fn~ıhz ta - Bir a~ır bombardıman tay a • 
vareleri Torino ve CenO\ a'daki resı dönrnemistir. 
İtalyan askeri hedeflermi bombar- Mısır hükumeti dünden itibaren 
dıman etmişlerdir. (DEVAMI 3 uncü sahifede) 

Bir ·yavru 
tram ''ay altında 

can verdi 

Bu sabah Paris 
ve ltalyadan 

gelen talebemiz 
9muu harbe pecejini ve - O halde ltalya hala ne) i bek-

iki devlet i(ln de ilk hedefin li1or!. 
eepheai ve evvelemirde Fnn- Bunun cevabı ikidir: 
na takiben de lnıiltere ela- l 1- ltalya hala Fransanın kal

mtidafaa ettik, betti hu itini diı:-liyor. 
Roma radyosuna 

Paris civarında 
göre Almanları Bir amele ... de kayıılar 8;.J sabahki ekspr~s ~eş 

I arasında agır yaralandı buçuk saat gecıktl 
n teakitlere uiradık, mah- · . 2-:- ltalya dünya, ı, Akdenizi 
ilk itile olmak mecburife • dınhyor. 
kaldık. Yıllar boyuaca ltal- italya harbe ıirmedea önce ol-

lbilletiai avcunda tutan ve o- duiu gibi' barl»e cirdikten soma 
feet11ura kadar telkia edilen Ü kahraman Fransız ordusunun 

•lllilJi OleJ> prepum ıwwa Alnıan ~arruzu ~mdaki karıİ 
ve iktim icla H .... be, karış muclafaasınıa 111kitafını a. 

~te aapje obnak cekiail- kip ediyor. 
bitil olmıvan bir mecburi- Fransa, belki Parisi de terke _ 
ı..utere u Pransanm ltal- decek, muntazam ric'at ettinliii 

laarbe pmek buuı1111tla ordusunu yeni bir noktada İqil-
ururet yoktu, mllzakere)'e (DE\' AMI 3 •incıi sahifedı!) 

ri• sokaklarında döfii.ıülecelc 
taaız b(Jfku.mandanı Alman tG-J 
t>esaitinı yıpratabilmek üzere 

de müdafaa hatıı ~nde ad
li 11eni bı,. vazıyet dogurdu. 
ı güne kadar Almcudar Pa

lçaı i bi1' ıek•lde mii.dof aa e
e pek inanmıf göriinmii

ı. Om&n açın SoiNoa mm-

takasından, Comı>iegne ve Rou.en
den gerilemekte olan Fransız kuv
vetlerini ıarmak üzere oe7acahla1' -
dan '1apıtıklan hücumlan mWmJciin 
()labilm ıiif"catle derin~ğe 
çalışıyorla,..ıı. 

Gme,.aZ Veyqand kumandauı e
{DEV AJII 1 üncii ıohifeıN) 

Koma 13 (Radyo)- Pariı fimdi 
Alman toplarının tehdidi altına 
frirmiı •wmamakta••· Almaa ileri 
kuvvetleri Şarantona vasıl oı..... 
tar. 

bulunuyor 
ıiye etmistir. Paris •iddetle müda- Havr, Senin eenultu, Mant, Poa- ÇERÇEVE 

inıiliz lla$vekili Çörçil, Pariaia 
feda e41ihaesini Pel Keyao1a ta9" 

faa olunacaktır. tuz, "•t. Tiyeri, Majlno ... 
Alınan büyük karaqilu Belmı (5on Te.lıgraf- Okuyucularımıza 

tehriaia igal Hildifial \ildir - İtalyan kaynaklarından aldıtımıa 
mektMir. haberlerin daima ihtiyat tavdile 

Son alınan halterlere ıöre, yeai telikki edilmesini tekrar tavsiye-
Fransız müdafaa hattı ıadur: yi lüzumlu Ri)rürüz.) 

(Diğer Telıraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

72 numaralı vapur bir Bu_s~bah bir şilep 

b• d• d• ıkı mavnayı apartmana ın ır ı parçaladı 
Apartmanın taraçası yıkıldı, iki 
kadın hafif yaralandı, bu sabah 

mahallinde keŞif yapıldı 
(YGNI 3 ÜJ&CÜ WıiJede) 

Bu sabah limanı oldukça kesif 
bir sis kaplamıştır. Bu yüzden köp. 
rude bir kaza olmu.Ştur. 

Barjiliy Beniamin kumpanyası
nın •Sufe,. $ileıbı köprünün ıözün
den Halice ...-aeıcte iken /lzapka- · 
ı>ı önlerinde liman işletmesinin 
mavnalar adasına doiru yürümüt 

(DEVAMI 3 üncü sahi/ede) 

- ltalyanlar1n h li 
cCdalt - u - lteyaa, aynile 

İMUUlır •• 
Kimi harp ilin etmez, har

..._. kimi de harp ilin eder, 
laarbetmez. 

iste 3 gilndmberi bilkuvve 
harbe Ririşmiş ltulunan İtalya
nın hali!. 
Artık işin başladıiını ifham 

eden bir son söz vanlır an-
cak işle beraber sarfedlliıl 
seli: 

- Al işte!. 
Denir ve yumruk sallanır. 
Bu son sözü söyleyip de hali 

harekete geçememek ... Dotrusa 
lteniın lugatçemde bu ruh ha
letine isim :)ok. 

Bugüne kadar Fransız - İtal
yan cephesinde valiua aeleq en 
ihtişamlı hadise, ltalyanların, 
kendilerine ait bir köprüyü 
berhava edeltilmit olmaları... 

Saitla ve aolda, İtalyan resmi 
tebliibıin .Pile, güneş ba ar
ken n süneş doğarken ) .. ı -
lan hava hareketleri, bir tı. ... ım 
basit el .pesrevlerinden b. ka 
birşey değil. Fakat esas ıtib rilf' 
taarruzu Itah a11Jardan be 
)en müttefiklerin ital)a 
çektiii bir iki elense peşr 
maktan daha kuv\etli. 

Bence İtalyanlar şu nru 
zalarla harbe girdi \ e. şu n i
hazalarla henüz kat'i bir h - ·e
kete girişmekten çekinm~ ·: 

1- Almanların garp isti a -
metinde taarruztt . basJ,ag çta 
müttefikler lehinde. inkişaf et
seydi ltal) a harp 114ııidıi ka
lacaktı ve beyana telı0=7f· ilti
kasiaa devam ederelC 
)erden birkaç kırıntı ko 

( DE\1 AMI 3 iıncu sahı1 ~J 
NECİP FAZIL KISAKC&Elr 
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SENELF.R EN' SONKA 

BUGÜN .. 

1877 deki.,.·• focfüi Mebusan. 
muzakerclerinc· aıt kıymetli bir 
kitap hcşreden Hakkı Tarık Us, 
milli kütüıphaneınize luymelli bir 
e.> -r kazaııdıroı. Hoş, bu eoerden 
bize bir tane gelmOOi, ya ... ne ise .. 
Peyamı Safa, bu kitabı karıştır • 
IDl , yudıf(ı hır yuıda diyor ki: 

- Gördüm ki, 1877 de müna.ka-
1!11 cltii\lmiz bazı meseleleri ~n 
lıfıla münakaşa ediyoruz. Bir kısım 
mevzularda henüz ileri gideme • 
misiz. 

B (l miitaleanın doğru ve:; a yan
lış oldufıunu sıöy hyccek vaziyette 
de~ilim. Fakat, İstanbul Şehir 
Meclisinin de bir tarihçesi yapı
lırsa, ayni ın<i.laleanın yerinde ve 
sahih ola<:ağına hiç şüphe e\mi.yo
rum. 

HASTA ZİYA&ETl 

İÇie. 1i1 KURU::; 

Bir gazete yazıyor: Haseki has
taııesinde, hastaları ziyarete gelen 
insanlardan onar kurUı;t duhuliye 
alıyorlamıı.;;! Burada yatan hasta
ların ekserisi fakir vatanda.;lar -
dıı. B&uabi, oolacı ziyarete gelen
ler de mılyonı!r degıldir. Bu on ku
ruş duhuliye neden'. Ayak bastı 
ıpara.sı mı?. Yaz münasebetile, ~eh
rin bir çok sıneınalarında bile du
hulı.veler on kuruşa ind.i. Haseki 
hastanesi, sınemalarla rekabet mi 
.!"lPıvor!. 

Bu para almak usulilnıl kaldır
malı! 

BİZIMKİLERİ1' 

_!!... il TA.: IAM! 

Seliınikw, mahalli -belediye, ob:>-
müstatıdemini içııı bır mek

tep açmı.ş. burada, şo!örlere, bilet
cılere türlü ilim ve irfan öğ"retili
ycr, kü!türleri yükselllliyormuş! 

Uy le ya, her mesleğin icab ettir
dıgi bir takım malılmat ve kaide-

1149 

!er vardır. Bizim otobüscüierln de 
böyle bir mektebe muhta<: olup ol
madıklarını düşündüm. Bir arka -
daş dedi ki. 

- Bizi~.iler, ilmini, irfanını. 
fey;lini almı.ş, kemale ermiştir, do
kunma onlara ... 

DOLANDIBICININ 

NEZAKETt 

Arsen Liiıpen Nuri iamın<ıe, ya
man bir dolandır.cının m;ocerasıru 
l(azetelerde okuduğum vakit, ha}'
retten dona kaldım. Bir adamca
ğızı la! taarruzuna uğratıp koy -
nundan cüzdanını çekmiş .. beriki, 
tabii her ,eyden habersiz .. 

Nazik ve dürüst dolandırıcı (!), 
bakmı:; ki, cüzdanın içinde bir ta
kım da evrak var. Dolandırdığı a
damın adresine hitaben bir mek
tup y11Zmı.ş ve evrakı da iade et
miş .. Mektupta diyor ki: 

c 15 liranızı aldım. Evra~;.mızı ia
de ediyorum. Teşekkür ederim .• 

Ar.en Llipen 
Nuri 

Artık dolandırılan adama düı;en 
vazife, bir; 

- Es\akfırullah, demek değil 
midir?. 

EVLERİ-. ŞEREFİYE. 

1'E.<;MİNE DAİR. 
Belediyemiz, •Şerefiye resmi> 

diye bir cıns vcrgıyi lay.kıle tah
sil ede'" iyormuş' Hesaplara bak
mışlar, görmüşler ki, on .sene ev
vel yapılan bir çok bınaların şere
fiye resmi, henüz tahakkuk etti
rilnı mi.ş bile .. 
Pekı nnuna, ya, ı.v sahıbı. evi

nin şan \'e ş refmden vaz ı;ıeçti 

ise? .. Belediye o reı.mi tahsil ede
rek, o binaya bir şer11f izafe etmi.ş 
olmuyor mu?. 

Ev sahibi da: 
- Hayr cfendım, es\agfüuUah, 

o şeref bıze ait, dıyip i.ş , içinden 
çıkamaz mı'. 

All!UET RAUP 

, __ A_v_r_up_a __ H_a_rb_i_n_in_v_en_i_M_e_se_ı.e_ı_e_ri_, 
Müttefikleri ayırmak tecrübeleri 
Şimdiye katlu Frae&ayı iogifü

lcrtleu ayırmak için d*usu biı
tün ,iyasi oıeharetlu ıı:österilmiş, 
fa at ruunlfaki~et elvermeıııi:, -
tir. Fransa İngillcreden a) rtlıN -
yor. Fakat Almau tarafı için bu •i
nir harbinde Fransızları üzmek, 
onların muk.aveaneti:ni kırarak ni- ı 

hayet Fraa-ayı 1imdiki kadar o 
kadar merbut bulunduğu müttefi
ki İııgiltereden ayınnak emelinden 
vazgeçilmemiştir. Harbin bida~ e
tinde ileri sürülen dava .u olma
'DJ~ ını idi?. Lehistan n1ali11n ak.ı

!ıete uğratıldıktan sonra Alman -
vanın ne Fransa ile, ne de ngiltere 
•le ka\gası vardır. Onun i~in Fran

•a ile İngiltere taahhütlerine sa -
dık kalarak Leh~tanı müdafaa 
nıakı;adile Alnıanyaya kar~ı barb 
halini ilan ederlerken Bcrlinde bu 
hal hayret uvanclırmıı; gibi gö..te
rili yordu. 

Aradan zaman geçtikçe Fransa
yı İııgilleredeıı ayıı-nıak yolunda
ki faaliyet arttı. Bu sefer de t'ran
sa ile kav&aya sebep bulunmadığı, 
asıl hedefin İngiltere oldugu yoksa 
İngiltere A' rupa i~lerinden uzak
ta kaldıktan sonra Almaııyanın 

Fran -a ile aola-ıtnıası daima müm
kün olacağı ileri sürüldü. 

Lakin bu da beklenen tesiri ya
pamamıştır. Çünkü Fra""" gene 
miıttefikinden ayrılmadı. Bun -
dan başka garp cephesindeki son 
taarruz barekiıtı daha çok şeyler 
öğretmiş oldu: Fransanın İ!ji biti
rilecek, ondan sonra İngiltereye ta-

~Aotör, mavna ve gemi
lerin vergileri 

Hacımları 300 tonilatodan arağı 
olan \'e gundelik gayri safi kazanç! 
esa>ı üzerinden ver.,ve tübı bu
lun,m ıo:emıkrle motor, ma,·na ve 
erı.,.ılı gibı •aır dr>n .z vasıtala -
rının ve kam ve itı naklıyesmin 

ver ,!erinin bazan muhtelif ma
ha llcrce tarhedıldiııi, bu sebeple 
ı.ahıolcrıncten miıkerrcr vergi is
temlı~i görülmüştür. 

Mıılive Vckalctı dun bu hususta 
Dcft<'rdarlı,i!a bir emır ııondermi•
tir. Emre ırôrC', bu kabil nakil va
sıtaları han::!i liman ve belediveve 
ka\ ıtlı ın r orad:ı verııi tarho -
lunncaktır. 

Eoer kııv't maha14ııden ba-ka 
yerle de calışı~ orlaı sn keyfiyet 
l:avıUı oldukları liman v bele -
liveve biklmleeek fakat vcr;ıisi 
oraca alınıruyacaktır. 

arruz edıll"cck. dendi. Artık iman 
tara!ıııın her iki müttefik için ne 
niyetler beslediı:ıııi saklanıağa lü
zum göriılmedigi anlaşılmıı;tır. 

Pari in bombardunanı Fransız
lar için beklenmiyen bir hadise 
değildir. Bilakis harbin, bilhassa 
şu tereyan eden hubiu böyle bin 
türlü ihtimalleri vardır. Cephe ge· 
risiııdeki faaliyeti sekteye ugral
mak, halkın miınevi)·atını kırmak, 
hul!tsa sinir harbi adt verilen nıü
cadeleııin her türlü şeklini kullan• 
mak bugüg daima ihtimal dahilin
dedir. :\lücadde bir kere bu sekle 
girdikten sonra müttefikler şu ih
tiınali de göz önüne getiriyorlar: 
Fransa)"t İngiltrrcden aJırınak 
için her türlü te ebbıı,ıer. hare -
ketler beklenen ııcti<eyi ,·erme
dikten sonra bir de İngiltereyi 
Frarısadaıı ayırmak i~in de faali
yete girişmek tecrübelerine giri~
mek isteuecektir. fo'ran•ada heye -
can uyandırarak ınaksada varıl .. 
mak istendikteıı ve bu tecrübe a
kim kaldıktan &oura İngilterede 
de ayni şeyi tekrar ederek hedefe 
varılmak istenebilir. Fakat mütte
fik memleketler matbuatı bütiin 
bunları göz önüne getirerek bab
ıederkeo İııgiliz - Fransız ittifakı
nın sarsılnııyacağı hakikati bu ·u
retle bir !.ere daha sabit olduğunu 
söylemek suretile müttefik mem
leketler efktirı uınunıi)·esinin ne 
düsündiii(üııii anlatıyorlar. 

J\Lİ KEMAL SUNMAN 

Başka yer yok mu ? 
IJiarril·eti ebediye tep 'ııde bir 

park ) apılmakla olduğunu <İğnn
dii;"inıiz zan1an, bu hareketi be.Yen~ 
mi tik. İ tdnhulun en havadar, 
nıanzarast fevk.al.ide yerlerinden 
biri. 
Şimdide i;ğrcniyoruz ki, burada, 

Belediye, (Öp arabaları ve hay -
vanları için ahırlar yaptırmakta
dır. Ne ıniina. ebet?. Böyle bir yer
de ahır yapılır ını?. Hatta, bu ci
varda, ba kaca kulübd r filan 
-yarsa, onları dahi '.\'ıktırnıak li.zıın. 
ileride, bu civar, İstanbulun eu 
&'iiz 1 gcziuti l erlerinden biri ol
nıağa uamzcddir. Ahırları oradan 
söküp atmak liızım. 

8tlRHAN CEVAT 

Parasız 
muayen 

Takvim yaprağı Tekmil 
birer 

Halkevlerinde 
meccani sıhhi 

muayenehane açılıyor 

Dünyada ba~ka hi( bir millet, 
kuctulu~ sa\a~ı yıllarıııda göster
diğimiz büyük ve mucizevi kahra-; 

Vilayet ve kaza merkezlerinde nıanlı,((ı tarihine yaıamamı~tır. 
bulunan tekmil Halkevlerinde bi- Dişini tırn ğına takarak döğü~en 
rer pata:sız :slhhı muayenehane a-- Türkler, erkekçe yaşaınanın, na -
1<ılması kararıaştırı1mıştır. mus, şerci, haysiyet ve ıuillı is· -

Vilayet merkezlerindeki hastane tiklal hırsııun kudurttuğu birer 
mıl.teha lSlan; Cuınıhuriyet halk arslaıı kesilmi~tir. 

İ) i döğüşıııek için modern silih
ııertısı Lllllumı idare heyetinc'e ha- lor kıymetinde, dünyaıaın yaratıl
zu-laaıntı; ve ~ene! b&ıkanlık di - dığı ilk ıründcn bugiine kadar a•
vanınca 20 nısan 1940 da kabul la modası geçmemi bir •ilaha da
edilmiş olan Halkevleri çalışma ta- ha ihtiyaç ,ar: Bu silah manevi
lunatnamesı mucibince; bu mua - yattır. Muharebe meydanlarında, 
~ehaııelere mılracaat edecek o- Türk mane,·iyatıııın nasıl bir çe -
lan hastaları parasız olarak mu- Jik kale halini aldığ'mı asırlar, ıııil-
ayene ve tedavi edeceklerd[r. !etler, uesiller kaç defa gorup 

Hastanesi mevcut olan kaza mer-' zevkle, ha)·ranlıkla seyretmişler-
kezlerinde de, her tıa!ta bir nün,· d' h R lf. • 

astane tabibile di~cr resmi tabiıı- .. Askerlik, asağı yukarı. bizim 
ler tarafından haftada 'bir gun normal hayatıınızdır. Btitün tarih-
ml'.'inavebe ile ve aynı ouretle mu- te, sivil elbiseden tok, a!>ker clbi-
aycrk yapılacaktır. sesi ıı-iymişizdir. 

Hastane olnııyan ' rlcrd de Bu urba, bize pek yara~ır. 
bu muayenel<T, resmi vazıfele - Hafta, folklor dilinde. cgi)intli, 
nne :ılel ııclnıenıek üzere beledi- so) uııdu tabirleri, yaln" boz 
\'C \ 'L hükümet tabıplt-ri taratın _ renkli asker iıniforıııası için kul-
dan yapılacaktır laııılır. 

yrıca l<<i}lerc. dokt ıı·larııı re_ Cemiyctiu k klcşın< an'aıı i, 
fakatıle s>k sık ı;ıczılef tertıp ve shıl clbi e ~:,·imine halk dılintle 
köyhill!r de muayene edilecek _ yer d lıi verınem~tir. 
lerdır. :Muhtaç ve fakirlerin ilaç- Du>ar ıııız, &•kere iden Türk 
!arı da - rmkan nisbetinde _ para- de1ık~nlı>1 için: 
sız verlecektir. Her halkevinin sıh- - Bugün elbise giydi, 
hi ınuarenchancsin<le bir proloklll Terhi• tezkere,; alnııs delikanlı 
deCteıi bıılunacaktır. için: 

Bu defterler, yıl sonunda Parti - Bugiin soyundu, tabirleri kul-
ııeııel sekreterliitine yollanacak- !anılır. 
ttr. Daha uzak tarih )'İlz yıllarma 

Esa n birçok Halkevlcrinde a - gitme c liı•um yok .. Sun yarım as
i rı dolduı·an 1'iırk hal atına, Turk 

çı mış bulunan sıhhi nıuavenelıa- hldi:ıel<'rinc bakınız: 
nelerde inkı f ettırilip vıve o-lunacaklPrdır. Harb ı:örmcnıi . elbi. c gl) nıe _ 

---oo--- mis n il )oktur. 

B 1 d
• llnpler, hayatımı:ıa, bcnliğimi-

e e 11e atölyelerinde ze, rulıumıız~ ~adar girnıl~tir ki, 

seri ve sa it inşası rı•~a !arı, ta vıın olarak kııllaııı -

1 hazırnndan itibaren h _ 93 se{crlııden şu kadar 0 r 
rimiEde et ııuklıyatını keııdısi Balkan harbinden n kadar evvel: 
yapmakta olıın Belcctwe rei.liği, Büyiik Seferb< lik sırasında, di)·e 
nakliyatın daha seri yapılabılme- ""'" baslarız. 

Alınacak l 
1 

m murla ı 
Muhtelif yerlere yeniden 
memur ve işçi aranıyor 
Liıakal orta mektep mezunu ol

mak şartile Ankarada askeri fab
rikalar tekaüt ve ıııuavent:L oan- i 
<lığına 1mtıhanla ikı memur ah- 1 

nacaktır. 
Bunlardan imtihanı mü~avi sayı 

ile kazanacaklar olursa araların -
dan askerlıklcrini yapmış bulu -
nanlar tercih olunacaklardır. 

Kendılerine 60 $ar !ıra avlık üc
ret ve 10 lira muvakkat tazminat 
verilecektir. İmtihan ayın 17 sinde 
saat 14 de yapılacaktır. ı 

Zonguldak madenindeki yeni ı 
hap"'haııemn 35 lira ırn;aşlı heı;B.l) 
memurluğu mıinhaldır. Memurin 
kanununun .ı üncu maddesınde 
yazılı e\:alı haiz olan taliplerin 
Adlıve Vckalctı ceza ve tevkif ~
!eri umum müJurlügilne müracaat 
eLrııeleri icabc•mekte<lır. 

YUü"ck zıraat eııstıtüsünim 80 
liı·a ilcrctli muhasebe memurluğu 
açıktır. 

A · ri orta mektep veya buna 
mu.:-ı.oı~ bir mektep nıezunları ara
.sınd~ ayın 20 inci pcr~embc J:?:ünü 
abahlcvln saat 10 <la imtıhan ya

pılac:fktır. 
Muracaat müddeti ayııı 19 una 

kadardıı". 
ARANAN MAKİNİSTLER 

Yıldızdaki teknik okuluna lise 
ıneE.unlarından imtıhan ıle bır me
~ur alınacaktır. 

1'ahuler ayın 20 ıncı ak amına 
kadar mektep tnüdürlü~une mü -
racaat ederek!Ndir. 140 lira uc
rt>tlı Yalo\'ll kaplı aları ba nıaki
nı.tli!\i nıünhaldır. T:ıliµler ş<>h
rjmız ıhhat müdurlü ime ~ ay
nca 70 lıra iıcretle de y.,z tncv -
ııni ıçin bır Dizd motörcıl iı a -
ranınaktadır Talipl ı' Yal ıva kap-
lıcalan nıüdurlu®nc btr hafla 
içinde mürı.ctwt ed ceklcrdır. 

----<()()- - --

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

3 kişiyi öldüren 
bir katil 
asılacak! 

Evvelkı yıl Çatalcanın Öncü 
köyünde vukua gelen kanlı bir 
cin.,yetin muhakemesi dün neti -
celenmiştir. Bu feci hadisenin suç
luları Huscyııı Kahya ile bahası 
Ali Kahva ve kavgaya karı>;mak
taıı da küçu k kudcı;i ve oğlu Ha
san Tahsin Kahyadır. 

Dun akşam 2 inci agm:eza ;nah
kemesınde okunan karara göre Ali 
Kahya. 1939 senesinde Kızılcaba
yırda yirmi aönümlük bır tarla sa
tın almıı;, cıvardakı metruk emlak
ten arazivi de kendil~ındcn tar
lasına katmıştır. Haksız ta.arruf 
ettigi bu arazi, 193i de Bul.garis
tıından gelen gi)(:menlere te[\'ız o
lunuııca, Kahyalar ailesi buna kız
ını~ ve E?Öt'mcnlcri araziyi ~ürıne· 
gc gelecekleri günün sabahı, Hü
seyin Kjln·a, orava onlardan ev
vel gitını tir. Go\m ııkr, clkrin
de sapanla f(eliııce. Hü.cy in Kall)'a 
arabadan saman altına sakladığ1 
mavzeri 1,;.kararak aleş etmege 
başlaını..;lir. ı·edi k~ictcn bir er
kek tilmu~. Kadınla bir kaçı da a
if.x 'e ha if yaralı olarak yere >C
rilmı lır. Götü kızını:, bir halde 
elinde mav.:cılc on dakıka mesa
fedeki köre ~iden Hüseyin Kahya 
oı dıre c <iaraıımış duran köy
lülerden ı ıraziyı, diz çôkiip ni
şan alarıık oldıirduğü gibı, evinden 
çıkıp cesediıı \anına ko~an lora
him çavw, u cta öldürüp, ancak on· 
dan soııra , akalanabılmişlır. 

Ma ket:"<. Huo<'\ ın K.<iıya hak
kın a .i.daı1ı karar, \'eı mi~tir. Di -
ı:er •ıınnunlar bcract etmışlerdır. 
!damı kararla~tmlan suı;lu; göç

menle .ıı elkrınde baltalarla J(e· 
!erek üzerıne yurudüklerini, Niya· 
zıııın müöleı zi tavır alıp gülüm
semekle kendi,ını tahrh<. ettığini 
sövlüyor ve ~menlere \'erilen a
razinin Kahvalaı· ailesine ait .ol
dl.lğıınu Jleri .sür ·onlu. Muha
keme, butilıı bu ınuda[aanın ak.i
ni ;sabit kCİrınü>;ti.ır. 

. ~ 
<<Fransa muharebesı 

devam ediyor ~ 
t} ı;s~l 

Yazan: AHMET ŞÜJ{R. r 
Fransız Başvekili Rc)·J1•·1 ~d~O 

rafından hakkilc Fransa 111";.o • 
muharebesi, adı vcril<n .~~' dC
FraııMz boğu~nıası, altı gun dC' 
vam ediyor. Alıııaııya 111~0~,d•' 
ııizi sahillerinden Argoııııc d ı:sııo 
uzanaıı bir cephe üzer}u~ ;.,.,... 
fırka asker tahrik ctmı~tır. rP~..ı· 
sa büyük kahramanlıkla ç• !"" 
yor ve bütün dünyanın st~:rdit• 
si süphesiz l<'rar.' a ile ber• ,obl' 

Fransa, Almanya ile bll j, ~ 
rebe~ i çok kötü ,ar~lar ~ııııı pi • 
bul etmek mecburıyetınd• ıesliııl 
ruıstır. Belçika ve Holaııd• da ~İl' 
olmu~lar. Almanlar Flaııdr ·• IJl' 
y~k bir zafer kazanmışlar J)~l(il>.• 
gılız orduları Fran.sız •·

1
c rdir· 6" 

topraklarından çekılmı~ c . ı• 
naeualeyh Fransa Afıııaıt) 1 

• ıır· 
. . ' kaJı1ıı:r 
ltalya ıl.t:. ;yaJn1z başına ı böl~ı· 

Halbuki It~ansanın :\·al"~aı:ee~i 
ııa Almanya ıle harp )·•P8 rk•d' 
zanıan çok ~eneler e,·,·cl, :ı ,.,el: 
kaln11~tır. 11171 harbind~ıı ~;~iol 
.t'ransa, dağınık t'c nıilh_ b':.:ıııııt 
kurınanııs bir Alman Ya ılc. · ,, . ..aı.ı-. . il, .... 
b~ına muharebe cdcb '·1 ,o· . , r ı 
1871 harbı t ran anın kıt\\ t bf' 
miş Prus.·ra karşısında .\11h~~rtb' 
şına giriş,tıgi sonuncu nıu 11:.ı~• 
olnıuc;:tur. Bu ınuharcbcdc 111

, ~ett" 
ld k uı•ıl ·• o u tan sonra Fransa r 1 ıtı 

ni, ~arkta Rı.>ya ile ) •l'!~'~11ol' 
{akta \'C İngiltl're ile giri~"'!' d.t'ııi" 
binezonda aradı ve iugıh:t ~t"' . k''' kuneti ile Alman a,kcrı fr•P' 
tini ikiye n)·ıraıı Rus ittifakı 6U 

d ·dl· saya 19ll harbini kazan 11 
1 b•l"' 

dcfaki harııtc Alman) a, 191 b•',,. 
bindeki gibi iki cephede ıııU ,rlıi' 
be etıni~·or. liilüki:s hüh.iıt aa, 11 ıe." 
ile iki cephede muharebe e ~ ~· 
ınc >uriyl'linde kalan frafl'i 
zerıı.ıe > üklcnnıiştiı-. . ... uııa 

. T Ç••" ~ Gerçi 111_0-if,z fi.a~vckı ı ~, 111, .. 

Fransız Ba~,·ekiline ;yaıd•i9 , 111" 
tuptan Ua aııla~ılacağı Lizrrt.:~a 
giltcre Fransaııııı ~:arduuıııa 1 ı"~"' 
ktin ınl'rtcbe siir'atle as ·tf jnı•· 
dermektcdır. Dij{cr tarafınıt ~ıı•' 
lit donnnnıa-;ı ,:e İngiliz h•'' dl"' 

sıni tcmın ir.n ke.ndi utelyelcrınde Haı-pler, biıinı i~iıı bir (evkal:i
>Ür'atle yenı ves it indirmeği ka- delik d gil, akan havatııı kendisi 
rarlaştırmış Ve inş,ıata baslamı.ş- takvinıııı dc\'aın ~den yaprakları'. 
tır. dır. 1 d 

İçme suyu yerine 
kireçli su 

Buyılkldad r ı nllı belediye 
ol<t ıı· ve memurları tarafından 

yapılan ani bir kontrol ııelıce -
sinde burada bardakla satılan iç
me sularırı<lan henıen hensinin 
kuyu suyu oldupu anlaşılmı>;tır. 

Yarım rnilyvn 1. 1 k b" 1 . ·ı 1 . • ,,, ... t~ ... ıra ı ır vet crı vazı e crıııı ~•P d ıı•• 
vam ı>tnıektedirler. İııı,:Ui• ;ıiW 
111a~ile ha,·a kuvvctlertuiıt '11''' "' Ancll'k bunhrın ; ı ve motör .u u • un yu ığı gibi, bunun 

ı:!ibi ak:.)aını hariçten :ıatın alına- i~indir ki, ınftnevi lltnuıt: ~;tpa -
cak ve 68 bin 200 lıra sorfoluna _ sağlamdır. 
caktır. Bu para ile avın 27 inci ,ı;:ü-;==========R=E=S'=A=T=F=E=Y=Z=İ=I 
nü 14 adet ı tonluk Ulun ve 6 adet1 Dahiliye v ckaletinin 
l,:i onluk kı , ltıwt rliı lca!\'I~ n 
şasesı satın alınaciklır. belediyeye bir emri 

--0--

lstanbul Nafiasında 
tayin ve tef iler 

Da'ı.ilıye Vck:iletı dıin beledi -
veve ıı l·mır göndermi tir. Avni 
zaıııaııua. diğer tekmil belcd1ye -
lere de yollannııı; olan bu emirle, 

Nafıa Vekaleti tarııfıll<lan dün 19.39 ve 1940 mali yılı bülçel~rine 
vila - ete teblı olundu na öre konan sıhhat, fen, lanzıfat. ten -
İstanbul vil!ıyctı nafıa vaııı ı !eri virat, imar, tezyin, havı.ar ve zi-
,,.ük.>ek miıhcndısi B. Nezıh Önva.v' raat ma•rafları ile digC'r mıit<cnevvi 
b . d r· varidatın ve maaslı. ücretli me -ır crcce ter ı etlırilmistır. l 

I t b ı T El mur naaşlarınııı miktarlarının s ~n u ramvay, ektrik. ve I 
Tünel işletmcll'rı umum mudur _ mukavesdı bir sekilde mir'ııtle bil
\üğü etüt mülıcrıdioi B. l\bduLka- ı dirılmesi tebliğ olunmaktadır. 

-0-
dir Savlam müt~ .arrik malz<'me . • • , • 
mücturlüf(um· acıktan ·ııuhenctıs Beledıye reıs muavmının 
B. Sadık ~;rcı;;ıı Istanbul tnım,·av teftişleri 
Elektrık ve I uncl ıdard 'ri etiıt 1 
ve oroıe muhendi~liginc lavın o- B ledıve reis muavinı Lütfi Ak-
lunmuştur. oı· dun me<baharı tefti;; etmistir. 

- --<>- Buraua hazı tetkiklen.ie 'bulunan 

Şehir çöpleri 
Bcledıve rei;ligi bu nl da ,,d•ir 

cöplerirıin mavnalarla denize u6-
külmesini teru;ip eı.mişlir. Bu is 
avın 27 inci günü 41 bin liram 
bir müteahhide verilecektir. 

belccı.p.•e reis ır.ua\'inirniz. halen 
denizı:> akmakta olan kanların mo
dern bir tesisat içind<' toıılanıp 
ziyan edilmemesinı C'nlrclrni.stir. 
Di~er taraftan bura va veni ve 1 
mod•!rn pavvonlar da ilave olunup 
mezbaha ür'atle l!C'ni;;letilccektir. 

Buzlu olarak bardagı 40 parava 
vcrıkn bu sular hem de kireçli 
olduklarından satıcıları hakkında 
ceza ikc ılmi lir. 

Di ~er oomllerde oldu.ı!u ı:.bi A
dalarda da badema bardakla yal
nt7 t('!ll •Uları satılacaktıı. 

Tekmil kontrplaklar 
damgalanacak 

Ellerırıdc kontrplak olanlanıt 
·bir hafta zarlında beyanname ve
rerek bunları damııalatlırmalarl 
liııumu Ticaret Vekaletince vila· 
yellere tebliğ olunmuştur. 

--0--

inhisar memurları 
ve spor 

İnlıısnrlar idııresi; beden terbi
ye~i kanunu mı.ıcibtncc memur ve 
müstahdarnlerıııe beden teı•biyesi 
ı;ı.l)t.rnıak mecburivctındc> oldu -
~undan bu hususta butçcsinc ica
b.-dcn tahsisatı koymuş \'e hazır
lıklara ~ornıi>;tir. Bu .me.vııntla Ci
obali fabrikasının büyük salonların
darı birinin spora tahsis olıırunası 
karar la>l ı rı 1 m ıstır. 

r·-A_v_ır_u_p_<§l __ H_a_ır __ ~_ö_n_ü_ın __ üç-D-;;-d-~-lfil-aa-a l 
~~-------------------------------------J hviçrenin hazırlığı 1 Tank muharebeleri Norveç ticaret gemileri 

İsvıçre ;,ehirlcrine bombalar düş- 1914 - 18 muharebe.sınde bılyük Norveç ticaret filo.su, Avrupa _ 
meğe basladı. Malumdur kı İsviçre rol ovn;,mış olan tanklar, bugunkü nın en mühim ticaret filolarından 
bitaraflığını müdafaa etmek ;ız - muharebelerde de askeri strateji biri ıdi. Norveçin 4,543.150 toniliitıo 
mindedir. HalC'n silah altıııda bu- bakımından birinci safta kıymet 

d 1 k . . hacminde 4,181 "emisi vardı. Bun-
lunan or usu varım mı yon ışı- ·öslermektedir. Çünkü tanklar " 
dır Baskuniandan General Gızan düsnıan nıvadeoinin mUıkavcme- larıa bir kısmı battı, bir kısmı bi-
ivi bir stratej olnrnk tanınmak - Llnı kırmakta ve zırhlı ol malan taraf liman \ara sıi'ıındı. Fakat en 
tadır. itıbarile dağıtmak suretile dü,ıman <:<ı11u müttefıklcrin eline geçti. 

lsvıcre neferleri ıYi silahendaz- B 
ı gerilerine do~ru ilerlivebilmek- ir günde üç Alman 

dırlar. ovkreli asker, evıne gıttiği, tedir. Tanklnrııı ates kudretı ve 
zaman, sılfıhını da beraber getirir. t bt 1 b h• • · b t 

mu.kavemetı' korkun"tur. Onun a e a ırını a ıran Her pazar ııüııü atış talımlcri va- ' 
par. İsviçre atış müsabakaları irindır kı, tani<lara •kara zırhlı - torpİto 
memleketidır. Her hafta bu mü - !arı• ismi bile verinniştır. 
sabakalar tekrar edilır. Bir tank hal'hi kadar müthiş Dünkerk'ın tahliyesi esnasında 1 

İsviçre ordusunun silahı (1911 l:.ır ser olamaz. Böyle bir muhare- batırılan Siroko ismindeki Fransız 
modeli Smid - Rubin) Fransız. İn- bcvc sahil olmu.:; bulunanlar. bu muhribimn ismini anan Paris ııa-
ııiliz ve Alman sila'ı.larınn faiklır. k(lrkunç hatırayı bir türlü unu - zeteleri, bu muhribin bir ııün için- ı 
Bu sHilılar çok nazik oldugu içın t:ı.nıazlar. Tanklarda muharebe e- d .. 

denlcriıı nek•dar '.' "'rekleri sa~lam e uc Alman tahtclbahrini batır- 1 
dikkatlı bakılmaf(a muhta ·tıı·. " i" " 

h ı'nsanl•r olması la'zım nnldig>ı· ko- mış olduğunu hatırlatıyorlar. 
i~viçrenin la"bii udutları kuv- ~ "'' 

vellı suretle tahkim edilmiştir. lavl·kla takdır edilir. Tankın için- Bu muhribin evvelce Daladiye 
Dağlar arasındaki boğazlar kuv - deki hararete, pis petrol kokusuna tarafından tebrik edilmiş olan mü-
vetli surelte tutulmuş bulunmak- \'e iru anın mafsallarını Yerincieıı rettebatına harp madalvaları ve - ' 
tadır. İsviçrelinin iyi harp ettigi ovnalacakmıı; gibi ımüthis sarsın- rilmiştir. 
tarıh sahifelerinden da':ıa kolay tılara tahammül etnıL-k ve bütün Siroko'nun kaotaru Lapcbi ile 
a,ıılaşılır T. ·yarclere karşı yap- bu ;,erait icinde harbeLınek kolav murdetbaltan bir kısmı sa!'! ve sa-
raklar altında ı;ıizlenmi:;; yollaı·dan iş de;ııldır .Bu~ünkü muha~be - hm bulun.maktadır. 
askeri scvkıy;ıt daha emniyetle ler<le Fransız tankları. keyfiyetten ---------------! 
''a tlırlıilir. Hula a. lsviçre her ziyade kcııılycte chcmmiret ve -
han<'ı bir isti! ıya karsı çok ıyı ha- ren A.lrrır tnn'darına faik olduğu 
zıılanmı• bır \·azı.yettedır gorul~tür. FraMızlar. tankların 

dıs tarafına uğur ııelsin diye, tav
san, fare, insan kalbi ve saire ııibi 
resimler çizmektedir. 

para kaçakçılığı 
Surı~-cnin tanınmı~ r:engın aile- ı 

!erinden 'lıırinın Mcr:;inde bulunan 
emlakini \'ek;ilct suretile ıdare e
den Osmanlı hükıimetınin eski va
lılenııdeıı biri hakkında varım 
mılyıın liralık para kaı;akcılığı su
çile takibata ııeçilmiştir. 

İddiaya göre mumaileyh 12 yıl
dır Me"ındeki emlakııı kiralarını 
Surlyeyı.· kaçırmış ve vergisini 
vcrn1en1i'>tir. 

--o--

T opkapı, Yedikule, 
Bebek tramvayları 
kaldırılıyor mu ? 

Ak:.aravdan ilıharen Topkapıya. 
Davutpaşadan Yedi.kuleye ve Ka
bat:..,taıı d Be~e kadar tram -
var ra lannın sökülüıı kaldırıl -
ması icın tl'tkrkler yapılmaktadır. 

Bu takdirde Aksaray - Toı>kapı 

ara~ında otobüs i~letileeelt ve Be
~"e vapurla, Samatya. Y e-di ku
le ve de trenle 11:idilccektir. 

Buna bep, hariçten ray getir
tilip cı;ki •en rayların )'<'rme ko -
nulama.ma•ı \'e yedek malzemenin 
azalmasıdır. 

A vrıca saat 13 - 17 arasında 
tramvay seferleri niııbeten ht'r hat
ta a?.altılıp rayların eskimesi ön -
leneceklir. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
Bir hafıandanberi rahatsız bu • 

lunan Hariciye Vekaleti katibi u
mumisi B. Numan Rıfat Menemen- 1 

cioğlu iyileşerek vazifesıne tekrar 
b~lamıştır. * Maarif Vekaleti bu yıl Anka· 
rada. büyük bir güzel san'atlar şu-
rası toplıyac~ktır. j * Halk tarafından evl«<!e va- l 
pılan sı.ıtına.kların kısmı azamının 
nüınuneye uyııun olmadı)tı görül
dügünden bunların tadıl oltmma
sı bildirilmiştir. * Büyük Millet Meclisi dün 
toplanarak vakıflar kanununun 
30 uncu maddesinin tefsirine ait 
mazbatanın birinci müzakeresini 
ikmal etmiştir. Meclis yarın top
lanacaktır. * Ayakta içki satılan yerlerde 
fazla içki verildiği ve bu yüzden 
bazı hadiseler olduğu ııörülmüş. 
tür. Şubelere tebli.~ olunan oır em
re ııöre badema buralarda adam 
b~ına birkaç kadehden fazla ioki 
verilmivecc.ktir. 

!erini yapmakta oldtıklMı l•r •'' 
hakkak ise de bugıinkii ~·r~,ıı••' 
tında İnıı-iltere tara(ınd.aıt l ,,ı.:.-r• 
ııın yardınııııa gönderı1~1! 1;pıı,,. 
terin küllivctli olabilccelt1 t 
M' , bO 1r. , 

Auba Fransa yalnız lı•-;delı'I,,. 
'Itır tazyıka mukavemet r• ~-
cck midir!. Yalnız rakaıııl~i~ ~!>' 
kılacak olursa ınuka•·cıııc f'' • d dıf• 
la olmıyacail'ı meydan 8 fr•~ı· 
kat bir milletin ve bilh•>'8 •11<1111 

sızlar gibi kahraman bİ~ pı~I~~·· 
bayat memat mücaddcoıl~ ıı.-•·'p 
dar bir boğuşması, basit ~ ırıııC~ 
uınadclc,j gibi mülilıaıı ı d ~·' 
Arkası duvara dayanııı•~ ~'.i tı' 

'il · · ı ·· tcruıı; \'f mı etin. ınucııe er gos ,. tlif· 
rihte ~ok defalar g:örübui»fle'lt • 
bu muciıeleri gösteren 11,'

1 eti ~ 
rin ba ında da Frau>ıs nııll.ı\t""'o 
lir. lnlhakika Fran,anııt 1 ..O•: 
tazy ıkına kar~ı ınukaveJll~ v~; 
hilrııı> ine bir mucize de~•" t'J~' 
111an toptak i,.gal ctını · 1,,.ııı· 
ordular ınağlüp ofıııatlll> vil''. 
Cephe bile kırılı mı~tır. ~ıcri • 
tara(taa Almanların ,·er61 

"'' ~·· 
tır zayiat ve bil ha . nuı!JC' e rl• 
rafı, taarruzu daha {azla i~•;~ ıı•Ç 
tirehilmelerine mani olabı ~'" b'

11 
lcseler bile, arkada toııl•~ 18rı"1 

halde bulunan Fransıı kıt_•. ur40j 
mukabil taarruzları ile istılıı ıtl 
ları deCedilebilirlcr. F••';;~ı ••· 
harbinde buna benzer Ü.( 14 tiŞ 
ha geçirmiştir: Biriuci>~ 19

,i ''b· 
hiliinde Marııe harbi, ikı0'~ıı· ı 
senesintleki Verdün ıaarr f'pııJl 
çüncüsü de HindeııburgllP .,-e ·~ 
1918 taarruzu. Her ü~ l<fl ıi ttb 
Fralllianın bütün mevcudifC -~4• 
I& d" .. t·· F kat ••" /{t' eye w;ıııuş u. • ıı•' 
Fraıısa kurtuldu. Hatta "' ıP ~o· 
bile oldu. Huliisa Fran•a"~1, ~ 
günü uziyeti nazik ~ınıd~'ıi1~: 
raber, herhalde ümitsıı 

1 
,,~11 •• 

Fransa ~üpbesiz kurtıı d•' <'. 
Rcyoaudun yirmi gün k• ~'( 
vel söylediği gibi, •kurt~lll b~ '. 
muciEenill göstcrilenıc~~ııe,, fi' 
ise dahi, Fransa bu mucııc ~ 
termeğe kadirdir.. ~ _\ 

de~' 
Hastaları ziyaret e es~~ 
terden para alınnı 1Ya ı 

hBstP' , • 
Haseki hastanesinde . ·aret'~c

lanları görmel!e giden ıı rıı' ~ 
!erden adam b~ına 10. k.~ıT'O'~ıif 
ret alındığı hayretle ııorıı .. ıı~ ~ ~ 
Vaki şikayetler üzerine dun fC 

d. ·e ~· le bizzat Vali ve Bel<' 11 0ııtı ı 
B. Lütfi Kırdar al&kadııl' ,~ı 
tur. ıı19 • 
_ Neticede mezkılr paradn: ol . 
halli Kızılayına bir ı ar ı 1 

.. lındı. • ı ıroıı;tır· ııt' urere a '!l an ası . ·~ t>ir tı'1" 
Ancak, bu cemiyet ısı· 1.9cıı J 

buriyet sekline soıcuıaın;e il' ı', 
ıian dün \'l!l'i!en bir ernır. pB•., 

* Bazı taksi şoförlerinin vo • 
k.uslu .-emtıeıde \'cyahut mahalle 
~ralarına givuek istemedikleri ve 
ou il-bil yerler için fazla para ta
lep ettikleri anlasılnuştır. Bele • 
Jive re!oli~ dün bymaıkamlndara 
Lir emir vererek bu ika.bil şofor -
l re tın ceza kesilır.esiıu t.il
dirmi$tir, 

hi oir zivaretciden hiob>! ı»&· 1 
' :I.ınınaması ıebli.4 oıuıunu 1 



' Fransız karargahının bu sabahki resmi tebliği 
1 lııkara l3 (A.A.)- Bu sabahki Asağı Sen ve l\larn üzerinden aş- Vaziyetin heyeti uınıımiyosin-

ız resmi tebliği: Har~k~t. de- mak istiyen dü~man kuvvetlerine de, dün akşamki tebliğin neşrin-
. i ıı Argona kada.r ayııı :;ıddet- karşı şiddetli mukavemet ediliyor. denberi pek az değişiklilf.,vardır, 
fı •vaın etınektedır. 

ltalyan umumi karargahının bu sabahki tebliği 
~. lıaıı orduları umumi karar- de bir petrol ge!!'hini torpillemiş-
"llldan: JJ (A.A.)- Mukarrer tir. 

tevfikan ltalyaıı tayyareleri, Bingazi hududu yakınında kain 
. anın deniz, ve hava üslerini Tobrukta İngilizlerin hava ve de· 
den bombardıman etınisler - niz kuvvetleri tarafından bir ta-
llizerte)e ve gec:eleyiıı T.ulona arruz te!'tcbbüsii kara, hava ve de-
l Vapılınıs olan taarruz bilhas- niz kuvvetlerimiz tarafından tar-
~lıim olmu~tıır. Bi<ertede bü- dedj)ınistir. 
>'•neınlar çıknıı~, bir takun Ma\-n taraına gemilerintizden 
t lıasnra uğramış. ve yt>rde biri batırılınıstır. 

4an tayyarelere karsı isabetli Şarki İtalyan Afrikasında As -
htıar yapılmıştır. B;.nlardan ıııara, Gura, Adiugri ve Agordak 
. ~u ku\lanılınıyacak bale gel· tayyare limanlarına kanı düsıııan 

1tt. Bütlin tunarelerimiz ha- tayyareleri tarafından aİmılar ya· 
.,t iıslerine dönmiisler<lir. nılmış ve bu akınlar maddi hasa-
"<denizde bir tahtelbahirimiz rata ve bu limanlarda bulunan İ-

nin ölümüne sebebi)et vermiolir. 
Muahbaren yaııılan tahkjkat ne· 

ticesinde di.in Bingazi hava~ında 
vukua ıı:elen muharebede avcı tay
yarelerimiz tarafından alttı tayya· 
renin düşürülmü olduğu anlaşıl
nuştır. 

İngiliz olmaları muhtemel olan 
düsınan tayyareleri gece ~inıali 
İtalyanın bazt şehirleri Ü7erinde 
ke<if ucusları yapmıslardır. Açık 
bir sehir olan Toriııaya bombalar 
atılmış \'e bu bombalar az hasarat 
ile sivil halk arasında birkaç ki
sinin ölün1iiite sebebiyet vcrıniş
tir. Bu hareket hakkında etraDı 
bir rapor nesredilecektir, l ~uvazörle on bin ton hacmin· ta)lan ve )'etliler arasında on ki i-

taly anı D Cibuti' den taarruza g~çmesi bekleniyor 
!'ıııcıra 13 (A.A.) - Londranın 1 arruza i!e<:tiği tevit edilmemekte- ! şeref mesele"i teliıkk edcr~k ıra· 

<lber alan mchafilinde. ita! - dır. A•·ni meh.afil, İtalyanın çabuk dan taarruza gçeeerine de ihlımal 
Cibulı hillerme .karşı ta· hır .mu\·afiakı Yet elde etmeği bir vermektedir. 

Tobruk'ta ltalyan gemileri hasara uğratıldı 
~hire 13 (A.A. )- Dun sabah 1 d~ İngiliz tayyareleri, içlerinde hını zayiat verdirıni,lerdir. Harp 
"'lııSRarpta Tobruk .limanına bır harp gemisi ve iki denizaltı gemisinde yangın c>kımstır. 
1 Yapılaıı bir hava hucull'~n- bulunan düşman ~err, lerine mü· 

ispanya harp harici kalacağını ilan etti 
~illa 13 (Radyo)- i-.pan)·a hii kimıeti cbitaraf. değil, barp ha rici. kalacağını ilan etmıstir. 

Filistin şehrinde geceleri ışıklar söndurülüyor 
~bire 13 (A.A.)- Yalnız i~ - F~listin~e ~iiıılırli e'ha'a kar~ı 1 İtalyan bandıralı 56:19 ton hac-

Musolini Ruzvelte 
mesaj mı gönderdi ? 

(1 inci sahijedım devam) 
İlalya ile siyasi munascbatı kes -
mi.stir. Fakat harp ilan et.rnemblir. 
J:talvanlar Mısır liman ve ~ehir
lerini bombardıman ethkleri tak· 
dirde, harp ilan edilecektir. Mısır
daki bütün şüpheli İtalyanlar tev
kif edilmistir. 
· Fransızlar, Fransada bulunan İ
talyanlardan sadakat taahhüdün
de bulunanları tevkif elmiyecek
tir. Fasisl İtalvanlar hakkında ted
birler alınmı:şlır. 

Resmen bildirildigine göre, pa -
zartesi ak;,amı Cebelüllarıkt.ı mü
rettebat tarafından batırılmak is
encn fakat muvaffakivet elvermi
yen İtalvan gemilerinin bimleri 
şunlardır: 

Celina. 6608 tonilato, Polenzo 
6470, Libano 1592, Lavoro 7886, 01-
tera 4995 . 

Yalnız Taııa ismindeki İtalyan 
vapuru. mıiretlt>balı tarafuıdan 
batırılmıştır. 

9780 tonluk Remo İtalyan va -
puru Avustralyalılar tarafından 
müsadere edilmistir. 

Dün Durban'dan hareket etmi;; 
olan Gerusalomme ve Eltımaro 
İtah·an vap(lrları, mürettebatı la· 
rafından k:ırava oturtulmuştur 

Müttefiklerin Tancavı almak ni
yetinde oldukları hakkında İtal -
yan me.mbalarından V<'rilen ' aber-

1 lere rağmen, Tancada süktın hu-

küm sürmektcdır. 350 İtalyan ka
dın ve çocukları cumartesi günü 
şehirden ayrılmıştır. 2500 İtalyan 
şehirde kalmaktadır. 

V a.şinglondan gelen bir habere 
_göre, İtalya sefiri, hariciye neza -
relinden bizzat bir mülakat talep 
ederek, B. Cordel Hull tarafından 
kabul edilmiştir. 

Zi vareti hakkında matbuata be
yanatta bulunmaktan imtina et -
.miştir. Maamafih sefirin elinde 
büvük bir zarf bulunduğu görül -
düğüne nazaran, İalyan diploma -
tının kendi hükiınıetinden bırleşik 
Amerika hükünıetine hitaben bir 1 
mesaj getirmiş olduğu düşünül -
mektedir. 
İTALYANLAR BİRKAÇ KÖPRÜ 

DAHA TAHRİP ETTİLER 
Son gelen haberlere gôre. İtal

yanlar Fransa hududunda ve ken
di topraklarında Vcntmil köprü -
simden ba:;ka, birkaç köprüyü da· 
ila tahrip c•.mişlerdir. Baıı mın· 
'takalara da kara torpilleri döşeıı
m klcdir. Mesina bogazını da tor· 
pille kapamı,lardır. 

Dun aksam Tolon üzerinde ucan 
bir i~alya~ ta\'Varesi düşürül;;ıüş- ı 
tür. Italyan tavvarekri Kızılde • 
nızde Aden üzerine de bombalar 
atmışlarsa da bir netıce elJe ede
mcmislerdir. 

Müttefiklerin şimdi\'e kadar ya
kalad ckları İtalvan vapurlar.om 
hacmi 250 bin tonu bulmu~tur. 

Parisin önünde şid
detli muharebeler 
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ita/ya harp halinde 
iken hala neyi bekliyor? 

(Başmakaleden devam) 
t~r~ecn, nıüstemlekelerinden ge
tirecei(i kıt'alarla takviye ederek 
yine müteakip lıücun1lara karşı 
koyacaktır, Fransız ba kumandan
l.ıiiııuu ve büyük erkaıııharbiyesi
nin ,hattı miidafaa vok, ;athı mü
dafaa ).'ar. prensipinc uygun ola
rak mütearrız kuvvetleri tüket
mek, tamamile yıpratmak, takat
ten kesmek harbine karar vermiş 
olduğu ve bu taktik icinde harbet
tiğine kani olmak lazımdır. 

Bu arada Fransanın ital)·an hu
dudunda herhangi bir ltalyan ta
arruzuna kar~ı koyacak \·azi)·ette 
olduf:unu, belki bir gün kuvayi 
külliyesile İtalyaya taarruz edip 
İtal)an topraklarından Almanya
)·a aı;acaf:ını da düşünmek gerek
tir. ltalyanın menfaatine v~ hul
) asına uygun olan şekil Paris ö
nünde dö•-....:;c;:en Fransız ordusu -
nun Alnıanlar tarafından tama -
ıııile mağliıp edilnıesi, nıüteartız 
ordunun serbcst~c Alpların ar -
ka~ına ~elıncsi \'C burada İtalyaya 
karşı tahşit edilen Fransız kuv
\'etlerinin iki atcs arasında bıra
kılmıı'1 \'e İtal);ınıo halk tabirile 
liip<" konınası \-c kcndi~inin kuv
\•etli kalmasıdır. 

Fakat, İtalyaya bu lüpçülük as
la mukadder ve nasip olacaga ben· . 
ze111cdiı{i gibi lngiliz - Fransız müş- ; 
terek hava \·e deniz ku\'\ etlerinin ı 
şinıdiden İtalyaya A\·rupa kıt'a4 
sınd.ı ve Afrikada büvük darbe
ler indirdiği de ):<İze ç~rpıyor. Nı
tt:kinı daha altnıı .. ırıcı haat İ<:·inde 
Trabhı>gar" üsleri iki defa bom
bardıman edilmi,, Habe~i tan ve 
ltalyan Sonıalisindeki İtalyan ta
ha!i~Üt rnınt.-.kaları, petrol depol:ı
rı, hava üsleri tahrip olunmuştur. 

Dünya c(kirı wnumiyusindc, 
Amerıkada \'e İngiliz, Frans1' do-

İl.al) anın Ak.denizde fi(o,una ve 
hava kuvvetlerine güvenerek bü
yük birsey yapma ı da beklene -
mez, Belki Akdenizde bu kunct
lerile dağınık surette fı"ran<.ıız ''" 
İngiliz nakliyatını sektedar ede
cektir, fakat, kendi.si de orada 
hapsolup kalacak ve birer bire: 
gemileri ıakalanıp imha edilecek 
ve belki birkaç ay içinde ta,fi) e 
tamamlanacaktır. 

Bir tesadüfün topluca karşılaş
tırabileceıii deniz ku\'wtlerinın 
muharebesi ise herhalde bu tas
fiyeyi te&ri edecektir. Hulaı.a, 
altmı!-ııncl saate kadar cereyan e
den hadiselere ve bu hadiselerin 
muhtemel ônkişal seyirlerine ba
kılınca vazi)·eli şöylece tesbit et
mek mümkündür: 

A- Italya harbe girıni~tir. F·a
kat. taarruz veçhesini henüz gOı.
tcrıoenıi~tir. 

8-- İtalya, Almanyanın f'ran· 
s12 ordusunu uıağhip etnıcsini bek 
lcıncsi \'e kendisinin ınuhteıucl ve 
mutasav\'cr lıarckctlcri için kuv
,·ctli kalınaJ ı tcnıin c~· leıniye ça
lı~ına!)t nıuhtenıeldir. 

C- İtal.)'anın koın~ularına \·cr
digi teminatın Arna\ utlııl.., Ho -
tanda, Bclcika. Danimarka, Sor
ve~e \·erileq tenıinatlardan farklt 
olup olmadığını temyiz 'e tefrik 
edecek kat'i bir delil ve ,·csika he
nüz nıevcut olnıadıgına gOre bu 
teıninler takip 'e t:ıra:tsut ('Cr(e~ 
ve~i itinde holunmak ıktı.ıa eder. 

triyedcki yeküııu 70 bıne b~- aynı tedbırler tatbik olunmakta - minde Telce vaııuru arki Akdc-
Olan İtalyan tebeası . ıkı bır dır. Geceleri ısıklar söndürülm•'·- ııôzde tutularak Hayfa limanına 

l.-et .altındadır. Bunların ar•- te \·e resmi binalarla askeri he•tef- getirilmis ve mürettebatı enterne 
~"4'l beş ~·üz ki~İ tevkif o]unınur l~r, hava taarru7.larına kar~ı, ... ıkı cdilnıiştir. 

_ _ - bır muhafaza alt111da1ır. 

(1 ıııcı şalıifeden det>am i 

vetlerinin Rein1es'i n1uh ara el -
li ,1erını bildırmC"ktcdır. Almanlar 
bu islıkamctteıı de Jıe, fırka ıle ı 
tazyil"e buıunmaktadır. 

ALmantarın bu cepheden de laz- ınİn)·on w müstemlekch•rinde ha
viki artmıştır. sıl olan aksi tesir \'(' bu ak i tesi
Gtlrulüv Jr ki Paris müdafaa harbi rin İlalya aleyhine ika edeceği 
ııörulıneınL, bir ~iddele ula>1J1ıştır. kuv\'etli darbeler de ayrıca hesap 

Parist "'n g<•len ha.berl ·re ,J!Öre, nıe\·zuudur. 

D- İtalyanın Akdcnizde mıit
tcLikl~re büyük bir darbe indır
ınesi. beklcneınİ)·eccı::i kndar bila
kis ltaJ)o·anlaruı ha\·~dan \'C de~ 
uizdcn A\·rupada, karadan A~'rı
kada büyük n• •eri d•rbelere uğ
ranıası. ilahe islan \C" l'rahlu~ -
garpte İtalya ale)hine l.ı)aııı \e 
ihtilaller \'ukua gelınesı beklene
bilir. 
l.- Kısa günleri tal.iben i•e ha

diselerin •'Pnİ yeni inkişaflar ka)
de)·l~ınesiııi bek]c~.ı.c-h.. ınÜinkün

dür. 

~ta~sanın yeni İspanya elçisi itimatnamesini verdi 
~adrid 13 (A.A.)- Fransa bü- ı ii;un hakiki temellerini te)kil elli-

Yine Alınan başkuıı, rndanhgının 
bıı· tebligıne qôrc. Saınt Va! rv cı
varında mt.' ısara altına aluunış 
rlan Fransız kıt'aları, bırcok defa 
vapurlara ·bin.miye teşebbüs etlık
len sonra. teslim olmustur, Bir ko
lorou kumandanı General, bir İn
ıııliz fırka kumandanı J(em•ral ve 
dört Fransız fı~ka kumandanı ge
,.eral leslim ılmw;lardır. Esirlerin 
miktarı slmdıden vwnu bini g.ıç
mektedir. 

17 vasmdan 45 fa"na kadar bütün -==~-~-===========~=============="' 
Bdçikalıların seferber edilmesi Fatih 2. Sulh Hukuk 
için tedbirler alınmıc;tır. Bu suret- Bugün matinelerden itibaren HA k' 1. ~. d 

~-tlçisi itinıatnaı11 ini ~ne~~! ğini söylemi~tir. 
istiklal hislerine pekala ,·iıkıftır. 

Bu sebeple İ panJa ile beraber, 
"'"•Ya tevdi ederken oyledıgı B 

\.. ~Utukta. Fransa ve i.panra a- üyük eki nutkuııu şu suretle aralarında mü~terck olan nıede -

le 200,000 kisilik yeni bir Belçika i SA AY a ım ıgın en: 
ordusu vücude gelirilecegi ümil 1 Ooı<tor lbra(,.m; Aksara\ Yt•ni-
ediLmektedir. Bundan ba.:;ka .r·ran· ,kapı Aytekin sokak 6 N,ı, da mu· 

~~daki nı~ter('k şeref bisleri?i bitirınistir: nilcştirnıe \'eznifini yine beraber 

1 ııu balısetmis \'e bu hislerın .~raıı;a l.pan~·ada her vakit lıü• takip edebileceğine mutınniu bu-
sız fabrikalarında daha 150,000 Bel- Sinemasında i kım iken halen ıkametg,ııı me~-
çtkalı çalısmakladır. t.ul. 

llıeınteket an. ındaki dDstlu - kum sürnıü~ olan i.,etine[is ,.e \uumaktadır. 

İtalyanlar I-labeşistanda bir Ras idam ettiler 
~i~Uti 13 (A.A.)- Havas bildi- j tahrip edilmi~tir. Buradaki kıtaa- esna>ıuda kendilerilc beraber ça-
fJt: f'ransız Sonı•lisi il~ l~~be: ı tın '·aziyetleri 11ıüken1nıeldir. ital- laşnu~ olan zengin rüesadan Kas 
il "1'asındaki hudut koprulerı •'11nlar. soıı Habe•İ•tan muharebesi Hailuyu idam etmi~lerdir. 

Alnı.anlar, j5,·eç scfart.~lt vusıta
sile Fransız hü-kUn1etıne muracaat 
ederek, Parisin tahri., eriılm ktcn 
vikavesi ir·in. müdafaadan vaz ~e
rilmesini istemıslerdır. Almanlar, 
Paristc müdafaa lertıbatı alındıgı 
i• ın bu şehrı mi'ıstahkoın m vki 
addetmekte ve bınaenaleyh şehri 
tahrio etnıe~e hakları oldul(unu 

~ bir apatmana1 Bu sabah gelen 1 

bindirdi talebemiz 
4navutköv iskelesınde düı1 ge
~Yecanlı bir deniz kazası ol -
1:·U, 
;"le.( 20 de Boi(azdan Köprüye 

Şirketihayrivenın T.1. numa
~lll>uru Amavutkôı· iskelCSl· 
~-ıtıaşırken Kö1>rildc11 .D')~a~i-
"İd n 67 numara da ayni ıs

yan ·ıruık uzere ilerlemi;;-

İlalvada lah;ıldc bulunan t:ıle
bemı?.den Sadettın Bencr, Hüvey· 
da Mavalepe, mıınar R<·ınıi Yük
sek bu sahalı •hrimize diınmü~
lernır. 

İtalyadakı son Türk talebesi Ba· 
ha Umur da yarın ~chl'imize ge- I 
lecektır 

Asker gözile 
cepheler 
(l ınei salıifeden deı,am) iddia eylemektedırler. 

hne aldıqı voktı, Alman taan·uz İn•iliz tayyareleri Sen nehrin[ 
vesaithıe karsı selıırlerdeıı ı•e ka- geçen Alın.m m<.1törlü kuvvetle -
saba!ardaıı ısıifadeııi d~iinmiıı; - ı<.ııı veniden bombardıman elmı"
tii. MudaJaa lıatlarını tL~ıp !jerile· l~nıir. Dı~er bir kıstm tavyare • 
re sızan tanklara karşı selıirler a· !er de Almanvada Kolunva sdı -
çık araziden daha elveri;;Lı koruııa- rinde ve diıieı· şehirlerde askeri 
bı!ı11ordu. hedeflere bombalar ıttmıslardır. 

Fransaya yaı•tığı seJahattcn 
Londra~·a dönen Çör~il Kral tora
fından kabul edilmiş ve mülakat 
yarun saatten fazla sürmüştür. 

So\~:etlerin Va~ington sefiri A 4 

me.rika ve !)0\-yet ıuünasebctlcri 
hakkında Hariciye Nazın Kordel 
Hal ile bir miiliikat yapınıshr. 

Fransız Ba0vekili Pol Reyııo hıl
la cephede bulullmaktadır. Bu ı:ııy
bubst dolayısile Başvekalet mü> • 
teşarı Boduan Türkiye sefirini ka· 
bul etınistir. 

Jngiltere hiıkünıeti Aınerikadan 
3S mil)•on dolar kıymetinde ağır 
too \·~ ~air harıı lcvazunı satın al
mr~tır. Bun]aı· garp cephesine gön~ 
derilınekt.,dir, 

Aınerikada müttefiklere azami 
yarılım gayretleri artnustır. llattii 
~evyork Post ~azetesi, ne~rettiği 
bır makalede lalyan müdahalesi 
neticesinde harbin bir A\·rupa an~ 
la~ınazlığ"ı haHnden çıkıp bir dün-

1\-IC'\·siınin en büyük 
lllU\'affakiyeti 

ÇJKMAZ SO~AK 
ANNİE DUCAUX ve 

ROGER DUCHENE 
Ayrıca: 

GOŞOLAR 
GELİYOR 

Bliyük bir kovboy filmi 1 
Suare 8.20 de 2 Film -"' 

Sarıyer Sulh 
Hakimliğinden: 

Hukuk 

Hazıncnin Sanvcrdc Yenrma -
halle Yasemin svka)!ında 4/2 nu-
marada Karebet ııleyhıne adığı 
davada: J\f.üddcialevlıin ikamet -

Hazincni11 ulcyhinize ikam<' l'Y
ledif(ı r2o:ı kuruş alacak Java ı 
neticesinde müddeabihin ~ 5 faıı 
ve 0 

v 10 ücreti vek&.let \'C mas~nfi 
muhakeme ile birlikte 29/5/940 
tarihinde sizden tahsılile hazmeve 
'erHmcsine karar verılmiş olup 
tarihi ilandan itibaren 15 ~n zar
fında mahkemeye müracaatla itı
razda bulunmadı&ınız takdırde 
burcu k:.bul elmis ;.;ayılarak ;,.,k. 
mim k<'sbi kat'ivet edecegı ha. ka
tip ihbartesi makamına kaım ol
mak üzere 15 gün müddetle ilan 
olunur. 940/18 

~ 

Fatih 2. Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Osman: Unkapanı Azaplar ha
ıınamı karşısında 5/l sanlı duk -
kanda keoe kağıtçı. 

~ · rada hemen hemen tara yol 
.~Yredcı~ 72 nınnara butıin 
-lil ı kele varımda bulunan 

Paristeki talcbemıı.den Rıiat A
zakoglu, elektnk mtihendisı Ni
hat Yılınaıkarıkat, Mahmut Türk
man, Can Co!ııe.;en, Baha Sunter 
de avni konvansiyonelle meınle . 
kc~imiı:e. dimmü Icrdir. Paristeki 
dıııer tekmil talebenüıın de avoeti 
bildirilınistiı. 

Alman taanıı~ hızı aııni ;;iddctle ~·ransız tebli~ınc gore, Alman . 
devanı ettiQi ırın Pans şehnnm lar Evrö ile Pvrsi Süro> istıkame
müdafaa imkıiıılarıııdan da istıJade tinde ilerlemek lstı\"ırlar Fakat 
etme!)< Fransızl.ır !jO?e aldılar. Alınan cüıütaınları siddetlı su • 

ya harbi olduğunu bildirm~kte ve oiıh ın meçhulivetıne mebni ila~ 

Jfazınenın aleyhinize ikame ev
ledigi 1530 kuruş alacak davası 
neticesinde müddeabihin ' 5 faiz 
ve % 10 ücreti vekalet ve ma,a -
rifi muhakeme ile birlikle 15/4/940 
tarihinde sizden tahsilile hazineye 
verilmesine karar verilmis olup 
tarihi ilandan üibaren 15 ~n zar
fında mahkemeye müracaatla ıti
razda bulunmadığınız takdirde 
borcu kabul etmiş sayılarak hük
mün kesbi kat'iyet ede<;ejti Fa(lkıi 
til> ihbarnamesi makamına kaim 
olmak üzere 15 ırün müd1<!.ie iJ.au 

l'nik apartLmanına bindirmı.ş-

1 vapur apartımanın d:ıra-
~!Sınına vüklenmi~ oldu~urıdan 

•nı tamamen tahrip etınis, 
a ~i de \':tralanmıslır. 
~ esnada taracada oturmırkta 
liavrıye ve Lüi? isınind iki 

n earııı. ın şiddet ile yere vu
~l\ıp hafif"C varalaıımıslar ve 
~·Udan bavılmı !ardır. 
~di eve el kovan zabıta me · 
!arına 72 numaranın kaptanı: 

Gemide birdenbire bir arıza 
Q, :>ı:akine tornistan emrini ifa 

i' 1 d . t' ı ...• eıntŞ tr. 
numaranın volcuları; bu ka· 

sonra Arnavutkiiv iskele -
0•karılmı$1ardır. Liman. ad -

ı ~ ~abıta memurlarile Sir -

1~avrive mensupları tarafından 
::~saat 11 de h5dise mahallin-

1 kesif yaoı1mıştır. 

\~ı.ırlarımız lzmirden 
ileri gitmiyecek 

~denizdeki vaıie)·tin tamami
~ 'ıınub ~tnıemc,i dolayısile 
~tlannı ızın A~ık d nizlerde \'e 

den ileriye efer ~ µmaları 
t'kkaten \'e ihtinti bir tedbir 

Ilı. it tizere menol~nmu tur. 
• &abalı Oenizvolları unıuın 
'4tlü(ünden aldıjiımız malü -

ı. ıı:öre, hilen Akdcııizdc •Er
l~~ıtı ve Çanakkale. isimli iki 
~•unıuz bulunmaktadır. B~n
, 11 •·Çanakkale. dün gece iz
' nıu\'asalat etmiştir, Oradan 
) nıı111za döneeektir. Enuruııı 
t'kında tstanbula dönmü· ola
;~. •İzmir• vapuru paıar gü

'ııılrı~ lzmire hareket ecle«ktir. 
t ~I vapuru da bugün saat 15 de 
'lığıı hareket edecektir. 

Bu sabahki tren yolcularının 
verdıklcri i~hala göre talcbemi· 
zın hareketlerinJen 10 da.kıka son
ra Liyon ıtarı Alman tayyareleri 
tarafından merhametsizce bom -
bardıman edilmiştir. 

. B.azı Yolculaı· İta\ •ada Musoli- ı 
Ilının harp nutkunu ~o,•lemesine 
de şahit olmu~lardır 

İsvıçrede bulunan biı· Tıırk tüe
ca~ı ~a avni trenle seh(i.mı~ dön
mustur. 

Busabah bir şilep iki 
mavnayı parçaladı 

(1 inci sahifeden d~vam) 
ve bu mavnalardan iki.ini parca· 
lanı tır. · 
G~mı sLi,arisi derhal d"mir at· 

mak suretile adad kı dı~er ma v
naları parçalanmaktan kurtar _ 
mıştır. 

Bir çocuk tramvay 
altında ezildi 

Kısıklıdan Kadıköyiiııe gelnıek
te olan ,·atınan Alinin idaresinde
ki 10 numaralı tramvay Kısıklıda 
45 nuınaralt evde oturan dü ı.~ıncci 
Sıtkmın 4 )·a~ındaki Aysel i•ınin
deki çocuğuna rarnarak sol elini 
bileğinden koparıp par~a\aınıştır. 
Znallı yanu kaldırıldığı hasta • 
nede ölmü -tür. 

Alıırkapıda Güri~ bova fabrikası 
amelelerinden Adil oğlu Murat 
fabrikanın buhar makinesinin ka
yışlarına kendini kaptırtp muhtelif 
•·erlerinden ağır surette yaralan
mıstır. İfadele gayriınuktedir bir 
halde Cerralıpaşa hastaııe ine kal
dırılmıştır. 

bu dakikadan itibaren, Amerika edilen günde mahkemeye ııclme· 
Birle,,ik devletlerinin hesapsız kuv
vetlednin diktatörlere karsı ha
rekete gelnıesinin ônüne ge~ilnıez 
bir mahiyet aldığını iliıY'e etmek

Alıııan kumandanı Fransı: ordu- rette tutulmuştur. 
Dil\er taraitaıı. düsman, S~inein 

lannı :sar1nak Ü.Zere i>arisin. sağ1tı· imal sahili üzerinde Caudl"'bec 15_ 
dan Marrı n•lınne ıoe soluııdaıı hkamctinde keşif müfrezeleri sev- tedir. 
Sen nelırine tevt·ı/ı ettıqı to.o.r~- ketmiştir. 
!arı dün daha :;iddetlendirmiştir. A,.,.a(!ı Oisc üzerinde dü;maıı Fe
Pari.rin saqnıdnn ChaLeau Thierry- re-En-B.aum<>nt mıntakasıııda kıt· 
11&11 cenubunda.ki Alman kıt'alo.n alarımızla temasa gelmı~tll'. 

SOVYETLERİN VAZİYETİ 
Paris 13 - Sovyetlerin Balkan

lardaki vaziyeti her tarafta dile -
katle takip edilmektedir. Sovvet
lerin Balkanlardaki mevkiini tah
kim etmek için en müsait zamam 
buldugu mütaleası dermeyan edi
lıyor. Hatta Bulgaristanın Varna
dan oba,lıyarak Üsküplen geçmek 
üzere Adrivatik sahilinde Yugos
lav limanı olan Raguse've kadar 
bir demiryolu jnsasını teklıf et -

Marn nehrinı bırkaç noktadan Oise ile Ourq arasında, Alman 
,,,.~·nıiştir. Sflldan da Sen nehri rri,,darları Crecv-En-Valois ve Betz 
Vemon mınıaka.-ında 9eçilmiştir. mıntakalarında siddetli h1.1Cumlara 
Bu va:ıyette Pariı> ı;elırıııin ııav~ baslamıştır. 
ııavaş •a9dıan soldan sanlmaqa Marn üzerinde Chaleue - Thi -
btL<lo.dığt anlaşılı11or. erry civarında. >i.malden ~elen 

So" a ·ien haberlere nazara•• Pa- Alman kütleleri, cenup sahili iıze
risı kU,)atıııoqn baı;lıyan bu ıkı ta- rine bazı unsurlar gecırmiye mu
arruz kolımdan maada, bır üçı.mcü vaffak olmuştur ınişlerdir. 

kol da. Se>1fo istikameıiıı~e-~aris ÇöioillE~R--Ç"E'" ... V_,E'!-______ ıııiiiİııllliiiiii ______ llllııİ._._ .... -. 
şehrıııı şımalderı .:orlama9a ba;; -
lamı<tır. Hatta bu kolun Fransız - - - • -

ltalyanların hali larla pek l•a nlı muharebelere tu
tu~m~ oldu<Jıı da bildirilm4tir, 

Anlasılıyor ki P.ılonııamn Var
fOOOSt, Bel\ikoııııı Briiksel'i qibi 
Fransnnm Parisi de bu imha har· 
bindeki büyük tarihi rolünü oıına-
mak üzeredir. 1 

Paris 11ekadar drıııaııır• Dayan
dığı günler ne lıaı., qelir? 

Bu iki $uale her lıalde Gt'neral 
Veygand çoktan cevap verm~ ve 

.ona qöre kararinı alm&< bulımıı -
!/Of'. Fransaııı kar~ kaf"< müdafaa 
için döqü.:;en orduları kurtannak 
uqrutıa fıer seyi, hatta Parisi feda 
edeıı Fransız başku.maııdamııa 
hürınet etmemek mümkün değil
dir. 

Şehrimızde bugün 
zelzele oldu 

Bugün >aat 13 ü 3 daki'ka ııeçe 
~rınıizde olduk.ça ~iddetli bir 
1:elzele olm~ur. 

rı inci sahifeden devam; 
,an sonra resmt"n Alnıauyaya 
arkasını dönecekti. 

2- Fakat ak'i oldu; Alman 
taarruzu baslangıçta Alınanlar 
lehinde inki~af etti. Böylece, 
Fraıısada kat'i netiee henüz a>la 
belirmemi~ olmamakla beraber 
Alınanların İtalyanlar iixeriıı
deki tazyik tesirlerini arttıra
cak bir ilk talih vaziyeti doğdtt. 
Biitüıı yükü Almanlara kaldırt
tıktan sonra elbette 011\ardaa 
bir parsa beklemeğe hakkı ol- G 
mıvan İtalya, nihayet kat'i AJ.. r 
man tazyiki karsısında dudak. 
larını kıpırdataltildi Y'e •harp 
halindeyim!• sözünü teliiffu& 
edebildi. 

:ı-- Buna raimen harbede
ıniyor, taarruz istikametini tcs
bit ecleıniyor, si1'a Akdeniz en~ 
nivetile alakadar devletleriıı ne 
yapacağı, kafasmda bir korktl.bf 
istlfbamdır. llk ihUUıdan 1ıeı.. 

liyor. 
4- İtalyanların hRrh<ia~me

mesir.de bir başka amil de, Al
manbr zaferi kazandıiiı tak -
dirde, onun rakipsiz irade1;ine 
nıukavenıet edebilmek ıtın 
mümkün olduğu kadar u yıp
rannus veva hiç ytpranmam14 
bir kuvvete sahip bulunmak 
mttburiveti. .. lıJiAl mttburi et!. 

İtalyanların biri ik açıkgö:o
ltıliii, Ahmutlar garp&e zaferi 
kazansın, Fransız ordularııu de
virs.İıl, fakat kuvveüDin de iltte 
birine i11sin, düayenıp Uılaıimi 
i:;inde de İtalya, hiç ıhıii:iftııt Wr 
müddet için onllllla ı11iisaW~ 
vette bir söıı: ve sniiı .ı.akkı tem
sil etsin!. 

Müttefiki.ae kar ı miidafaa 
ve düsm-o- taarruz zora ul
tmda insanın hali. ııepe varırsa, 

tvuıiarnıld de CllMI VUKÜ

tır. 
ıııKciP FA.ZiL IQSAKÜ&U 

mi~. mat.kemece de ı:ıvap kara -
rının ilanen tebli!!ine karar \'eril
mis oldu.itundan duruşmanın bı· 

rt>kıldıj\ı 5/7 /940 c1>ma günü saat 
14 de mahkemeye bizzat gelrrıe -
niz veya bir vekil ,göndermeniz 
lazımdır. Aksi halde ~ıyabınızda 
evrak tetkiok edilip karar verile. 
cei(i ıııvap kararı makamına kalın 
olmak üzere ilan olunur. 940/174 olunur. 940/307 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl Deniz gccblı:lı Erbaş orta okulum.tn lıcr üç ~ınıfına da 
taleıbe alınacaktır. İstanbuldan ı•tektller doğruca Kasımpa.şadaki o.kul 
mü:dürlüğüne di.Rer mahallerde bulunanlar a.skeclik şubelerıne müra
caat edeceklerdir. 

İsbdaya şunlar .baı!lanacaictır: 

a) Folograflı nüfus cüzdanı veya noterllkce musaddak sureti (Yat 
düzeltenler veya ta9hih ettit'ilmi;; nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

b) Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi. 
(doi(rudan doltruva sımf geçmek ve şehadetname veya tasdik
namenin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak 
tizundır.) 

.:) Üzerinden bir sene geçınoıniş çiçek aşı kiı.l:tıdı. 
d) Gerek kendisinin gerekse ailesinin Türk ırkından olması, kö

tü ahtak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkumivetkri 
bulunma~ına dair hüsnü hal kii;;ıdı. 

2 - Birinci sınıf için vaıı 12 yi bitirmiş ve 16 vı bitimırnniş btılun
mak, iıkiıtci ve üçüncü sınıflar içın de birer yaş farklı bulunmak liı
znndır. 

3 - Bu yaşlara ait •iı<>Y ve ağır!~ hadleri mektep müdürlüğünde 

ve askerlik şubelerind<-.ki askeri lise ve orta okullar talimatının 71 inci 
maddesi özlerine uvııun olmalıdır. 

4 - ~ilerin bu şartlardan maada deniz hastanesince yapılacak 
ıııhlti muayenede sağlam çıkması ve yapılacak secme sınavında kazan
nWa.rı da lazımdır. 

5 - Yu4tarıdaki ı;artlan haiz talebelerden 1 inci sınıfa kaydolun
mak İliti'/lell\er 1 hazirandan itibaren ve 2 inci, 3 üncü sınıflara knydo
lııııma.k istlyıeıder - bu sınıfların 940 tedrisatı erken başliyacal:'lnt'ın -
lıeınen evrakile birlikte mJdeıı muıl"·1 •;6.ııne miiracaaUarı ilan 
nur. <4524) 



•-s O ııı TEL G K AF- lSllAZ'IMN 1M 

!MIMMN ~emleri - BAL<;AMIN Güullik ek.mi - BALSAMİN 
ın...eDe.f - BAISAMİN Pwlr hm - BAL8AMİN Jtujları- BALSAMİN 
lw.ıt - ~ .u.ı.lıın. Ea kı._. aıoıhfiUerin kullandıkları ve bütün 

dimy~ fMU"""li ulahl liiMJllk miiatahzarlandır. 
..W:.tz lL\NZUK FCZAllESf - Be>·eelu, htaııbul 

ADEMi iKTİDAR 
ve _._ •• 111.CKLle iNıt -

HDRMOBIN 
J•~ lıer ' ec-d• btt'-'ı~r • 

- ,_ n5!f wı.ı... ı.ı..ı...ı 
• ............. -

Saııltip ve JMtiryaQ i4- .... e...,nıı..dr.I 

BTEM tzzn BENİCE 
9 • 'ııiı ;,er. SON TELGBAF Matb-

1\o.85 Yuıın: M. SAMI KARAYı:t.. 

Donanma hazırlanmaktadır, fakat Akdenize 
çıkmak için değil 

Papalllll te1İıı91, diier Avrupa 
lıükiimtlarlarJJUJJ .lr.erkuau lteybu
"' idi. Bodoıı beyi şah.san ve kendi 
_.faati ikti:ı.aaı balleylemiş bu-
lanuyonln. 

Falı.at, Sultaa Beyaut Düoııso
a1111 sefirine söz veniii halde, 
ITiirk denanmasının buırlıklarıaı 
dur,durmaılı. Pııdi$&h, ıisli ola -
ralr. donalllDayı bazırbyarthı. 

mektubuna tereddütsüz ve ma -
vak'ayı ırizlemeden cenp verdi: 

- Evet. donanma hasırlııamak
tadır. Yalı.at, Alulenize çılı.auk de
l'!Wir. 

Sultan Beyaz.ıdın bu ceffltı Dö
boasunu t"'1kia elmiş olmuyor<lu. 
Ortada hazırlanan bir donanma 
mcvcıtttu. Onun bir gün edip Ak
hnin çıkmıya<aiını kim temin 
eolebilirdi?. 
Padi•ahın Diibossonıı verdiği ce

vap cür'ctk~rane idi. Çünkü do -
naunıasını hazırlamakta muhtardı. 

,-----.. ····.,..--------------------.... 
Dünyanın En Mefhur Fabrıkaları oı.nTHE EVER REAOY CO, 

( Creat Britain ) L td. Sosıetenin mamufat. olan 

BEREC 
lngiliz Mamuıa.tı 

C.,, Pilleri.. Radyo ıçın ~bataryaları. T.tefOQ ptlkri ve sal· 
re~ geimôştır. 

Her Yerde arayiniz. 
Tilrltiye Genel Deposu : Jak Dekalo ve şsı. , lstanbul, Tahtll
kale No. 51. 

Türkiye Cumhuriyet 
8 Haziran 1940 

AK Ti F 1 

Merkez 
Vaziyeti 

PAS i F 

Bankası 

&ASA: Ti. 
.... , Safi ~71.721.316100.881.769,1 

JIAml>NOT 9. 603.917' 
UJ'.ua.Dt l.757.742,2 

D.hffiıt i llch •••• ., 

Lira Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
ll:Z.243.42&,91 Adl ve fevkal&4e 

Hususi 

36:1.974,5 .362.974,SO T-....SUekl Bubotbr. 

Jlarlpekl )(ahalıirler. Deruııde edilen wnkı 

Alım: ıwı 1t:11oeram6.917.102 9.729.455.9 

Altına ı.Jn1Jj kal>U -

nakdiye 158.748.563, 
kanunun ı - ı lnd mad-
delerine tev1llauı hul-

cllllvWor 60. 422, 41 

1>lter d- ve Bo<çlu 

ne ı.ratından v4ki te
.U,.t 19.310.196 -

ldlrinc ~ 23.464.733, .254.612,70 Ilenılıde edilen evrakı 

lh•I- T ... vlllertı 
Dttuh4< edilen evraltı nak-

dl7• klırplıjı 1.s&.748.563. -
K•-ıoun 6 ~ a tnci IMddıl
lerine teYtlkan bazlne taı:a-

fmdan ...ıtt ledi)-al 19.310.1116, 

im eclat Cihdenı• 

139.438.367,-nakd>:re baki;reııl 
.E:arıı.lılı tamamen altm 

<>laru l!Avet.on teda..0- ı 
lo vaudllen 17.0lJ0.000,-
ıı..tlı:ont mukabfil 111-
vıten !Edav111e vuedllen 1111.000_000, 337.438.367,-

139.4:18.367,-
Türk Lirası Mevduat 33.121.376.7 
Altın S.Klg. 55.541.930 78.124.167.92 111..245.54'4,63 

TiCARİ Sl:NEDAT 41.698 979 l(c --.;;,,;,.;;--.,;..;...I"' • ,.,,, Döviz taahlılidatı: 
t.ham n TabvlW CM ' • Aıtma tahvili kabil dövl2ler 3.593,91 
(~rulı~ edilen .....ıo 

A - (.nıılullyeniıı lcaqıhll 

(r..ham '"' Talwllti) 
Di&er döVW... ve ııı.calW 

(İtlbarl ~Ue) 48.067.318,9 
kllrlııı balr\rolod 28.201.831.41 28.205.425'32 
llnht.W, 

B- S.rbeat Ml1Nn Ye 

lalıvil&t 8.259.629,7 56.326.9' 

Annaları 

Hazineye kısa \'ad.eli avana 
.\Jhc ve DOvi.z ~ 
Tahvil~t üzerine 

llisıicdarlar: 
llulııteUfı 

2.~. 
8 . ..u7,1 

7.806.722,- 10.420.159,18 
.. soomo. 

21.681.S2~1 

Ye&iln 619.926.996.~ 

115.848.993.24 

---.,..-.,-'. 
Yekfuı 619.9'26 996,34 -

l Temmuz 938 taribindea itiharea : i.ıwnto haddi 'k 4, altın üzerine '/1 3. 

TECRÜBELİ BfR MUHASiP 
Müsait prtlarm günde 2 - 3 uat, yarım gün veya 

bütün gün çah9mak üzere mnbaeebe itferi arıyor. 

Teklifler A. L. rumuzile İMaobul P08ta kutuıu 176 
ya müracaat. 

Münakalat Vekaleti Deniz Ticaret 
Müdürlüpnden: 

Denizcilere ilan 
İstanbul elektrl.k isleri umum mudürlüWnün Sarayburnu - Sala

cak. ve Tarabva - Be) koz Selviburnu arasına den12altı !<abloları vazedi
)eceği alakadarlara bildirıhr. 

17 Haziran 1940 da baslanacak ve 45 gün kadar sürecek olan vaz 
~ için kullanılacak dubada beynelmilel işarcller eece ve ııoöndiiz bu
bınaca.ktır. Bu ~-erlerden ııeçecek gemilerin dubanın vakinindcn geç
memeleri ve bu hizada sür'atlerini kesmeleri denizcilere ilan olunur. 

·4008· 

_eeı:!i~;:tel 1~3i6 :.:u: _I, 
6 31 1 --...;....·-------111 

11 Haziran PERŞEMBE 

Vakı'tler Va!ati 1 ~:zanı 
Sa. Da. Sa Da. 1 

1940, A:y 6, Gün 105, Hıdır 39 

1 

-----
Güneş 4 '2J 8 47 
Öj!le 12 14 4 32 
tkındi 16 ıs ıı 33 
A.k.şam 19 42 12 00 

1 Yatsı 21 44 2 03 
i nı•ak 2 08 6 :16 

.......,iıiiiıiıııo.-...._-.ıiııııiiiiiiall 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoglu 
Atlres: Strk .. ı.te Vl:rana -il ruam 

ı.trlnct kal Ne. :al 
Hua1enc saati: ÖtıNen Mnra ıt~tt. 

tüler, De siiyliyecekleri•i Jıilme -
diler .. 

Elçiler, Cem Sultanın nerede ol
duğunu soylediler .. Papa, ce•·ap 
verdi: 

(! Yazan: Rahmi Y AGIZ No: l28 

- Ben, hıristiyanlıgın hamisi -
yim.. Roma hıristiyanlığm mer
kezidir. Binaenaleyh, Cenı Sulta
nrn Komada bulunması daha mu
vafıktır. 

l:.1çiler. mukabele elli: 
- Elimizde bu işe dair konu -

şulmak üzere bir talimat mevcut 
deyildir. Bu işi Diibossondan sor
mamız lizımdır. 

Papa cevap verdi: 
- Hıristiyanhjiın menfaati i~abı 

Cem Sultanın Papalık mer.lr.eziıı
ıle mahfuz bulunmaaı iktiaa eder. 

Elçiler. cevap \leremiyorlar<b. 
Papa sözlerine şunları 1

1 
·t ilive et

ti: 
- Cem Sullanııı, Papalık mer -

kezinde ve bir şatoda hıb: ve bi
n1aye dflmcs.iııi dilerim. 

Donanma Geliyor 
Bodruma sığınanlar birer ikişer merdiven

lerden çıkmağa başladılar 
- Ne yapa,·ım kaptan bey .. Ha

yal o kadar zalim, ı:;eçim o kadar 
müşkül ki ... 

Bodruma sığınanlar bil'er ikişer 
merdivenlerden cıkıyorlardı .. De
likanlı: 

- Sizi gördü&üme o kadar mem
nunum ki Melek. 

Dedi. Gene kadının söaü alma
sına meydan bırakmadan devam 
etti: 

- Maamafih bemen sendan ay
rılmam icap ediyor. Tekrar nere
de, ne zaman görüşebiliriz!. 

- Oruvar kaptanım .. 
Melek ününde durdui\ıı kapı • 

dan içeri ırirdi. Delikanlı merdi
venleri indi. Ceketi, yeleği ve fesi 
vukarıda Macar tlilberi Miloviçia 
dairesinde lr.alnuştL Onları al -
mağa lüzum görmeden öyleee dı
şarı ~ıktı. A;vaspaııaya, ke...ıi evi
ne döndü .. 

Amiral Suşon'un 
istifaaı 

z.ı:.. 

Saelı,iimın •kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanac~~ 
en birinci adet bezleridir. Mikropısuz, ufak, :yumuşaktı.r .. En ~a-
elbiseler altında belli olmaz. Her eczanede ve biiyuk 
jiazalarda Fl'llllil ve Ba,iiı bulunur. 

lstanbJI beşinci icra 
memurluğundan : 

Emineye: 
Kadık.öyünde Yeldegirmeninde 

Kahve sokak 9 No. da mukim iken . 
balen ikamcl.l(ahı meçhul bulu -
nan. 

İstanbul mal"·esine izafetle mu
hakemat müdırivetine borcunuz 1 
olan 25 lira 13 kuruşun tahsiline 
müteallik Be,iklaş birinci sulh 
hukuk n'.a'rK~mcsınden veriliı11iş 
12/1/938 tarihlı 37 /649 No. lu hük
ıırrim daıremizin 39/4915 No. lu 
dotiyasile ınfazı ""nasında yukarı· 
da yaz ı lı ıkamctg«hınıza gönderi
len icra emrinırı arkasına mıiba • 
şırın v<:rdigı me:;ruhata nazaran ı 
me1..kür iKametg~hı terkett.ij'(inız 

ve yeni ikamelııahınm bılen de 
olınadıgı anlaşılmı · ve bu husus 1 

polis tahkiırntile de müeyyet bu
lunmu~ olmasına alacaklı veki -
linin de müracaat ederek tebliııa
tın ilanen icrasını taleı:ı etmiş ol
masına ancbni usulü hukukiyenın 
bu hUJ1Usa müteallik maddesine 
tevfikan dıosya merci ımakamına 
seV'kedilmck suretilc alınnuş l 7 / 
5/940 tarihli 40/361 karar iNo. lu 
karara müsteniden yukarıda yazılı. 
adresinize icra emrinin 20 gün 
müddetle ilanen teblıJiıne karar 
verilmiştir. 

Şu hale göre yukarıda yazılı 
borcu faiz ve icra masraflarile bir

. · ci 
Jstanbul asliye bırın . 
hukuk hakimliğinden · 

mil" 
İstanbul l(i.i.mrükleri urnuın 

8 
, 

diirlüiıüne izafeten htanbul 
111 r:ı· 

liye muhakemat müdürJiıl(li 1~A' 
• }19fll1"" 

fından, Galatada lktı,at rrgıııJI 
E. D. Makray aleyhinı' 6JO 

1 
il 

·atlı 
tahsili talebine mütedair da' ~3 -

gıyaben ,vapılma~ta olan. 1111
\

3
1 • 

kemesinde . Müddc3alevhJO J1 . r' 
.,,eıı 

]arının 932 senesı lP rinı e' 
5 

n< 
c 

den 933 senesi temmuz j!Sl .J, 
pala• 

kadar güırrük harid artrr )f 

kaldıgını ve bunun )~111 ırır rn r 
islıhdam edıldiı'!inı ve bu Jll" l el'' 
maasını müddeaaleyhir Jıır'btl , 

il ... 
lediğini da\'acı "ekili isratl9 ı 

he V' 
harı acız ıll· rruddcaakV 

-ııııı 
teklif etmı ş oldcgı..ndan .. r 

iley+ıin mahkemeı·e geliP !l":~~; ı 
hususa! hakkında ycmın 

3 
için yemin da\'etiyrsi yaıı}: ~11 ıı 
ve isbu davetiyenin de 2 .,.ııJı • 
müddetle müddetle ilanen t ,~ 
;!ine ve muhakemenin 5 tr~ıııı 
940 .ll"ihine müsau.if cuJ1l9 

1 Ji' 
"·ef 

s;ıat 4 de talikıne kar~r oırn9~ 
~ tetılıı! makamına kaırıı 
füere iian olunur. 341

657 

lıl<t t \l ıl:ın tarihinden itibaren :----
20 gün ı~inde Odenıeniz Ye:va aıt 
oldu~u mahkemeden icranın le -
hin hakkında bir l a: ar getirme
niz. Por,'1n tamamının veya bir 
k.ısımı11ın edasına m11tp3\lik le>i -
limat mak.buzlarınll varsa yine 
bu müddet ıçinde icra tetkik mer
ciine tahriren rrıüracaat etmenız 

lazımdır. Borcu ödem •z • va aıt 
olduğu mahkcmc,·c muracaalla 
tehiri icra kararı g2tırme1..seniz ve 
bu miıd<let ıcinde de İ. İ. K. numm 
74 üncü maddesine tevfikan mal-

1 

!arınız hakkında beyanda bulun
mazsanız hapsen tazy ık olunaca -
,iiınız gibi hakkınızda cebri icra
va da tevessül olunacagı ve ya~ 
<ıevand" bulunulduğu takdirde 
kanunun 337 inci maddesinin tat
bik olunacail'ı malirmunuz olmak 
üzere key fıvet icra emrinın tebli
j(ı makamına kai molmaık üzere 
ilan olunur. 939/4Sl5 

- Donanma geliyor Paşam!. 
Enver Pasa gürledi: 
- Amiral; demir atılır ablmaı 

burala gelsin! . 
Ba~üstüne paşam!. 

Harbiye Nazırı bir buçuk saat 
daha bekledi. Donanma kuman -
danını baslanıağa hazırlanıyordu. 
İkindi üzeri ~-a\'er tekrar odaya 
girdi. Harbiye Nazırının sorma -
sına meydan bırakmadan elindeki 
lııir :.arlı uzaltt. Paşa sordu: 

- Nedir bu?. 
- Amiral Suşonun i&tifası!. 
Enver Pasa l!'üldii: 
- İsabet olmuş!. 
Dedi .. ilave etti: 

.. seni 
seviyorum., 

diye mırıldand•· 

3ıiP. 
Şayet bu kolay ~e.c ~ııl 
güzellik tedbir11111 ,,,ı 
lanıraanız size de -~jf 
aözü söyliyeceklet ıeril1 

bu keiiJll~3Jıf' 
Her .ııenç ıkıa., 

1 
,8sırı 

1
,l>l' 

ahenııini duymak hu Y l " ;ıl 
Buna. da pek yakında rıs• ~ ,,. ,J 
lirsiniz. K"'1edilen bu,~ ve 

1 
• 

güzellik recetesi savesıı•- .e'·C' , 

Rodos şövalyelerinin casusları 
!ist.anbulda dolu idi. Dültoı.son, Sul
tan Beyazıdm ,;;z verdiği balole do
nanmasını ırizlideıı ı:;i&liyc ba;nı:
:Jamakla olduvunu çok le(meden 
.Jıalıer aldı. 

Dıibos.on, tekrar teli.~laodı. İs
tanbula bir elçi yolladı. Bu elçi 
;padişaha bir mektup getiııuişti. 

Dübı»son, l 'adisaha Jazdıi:ı ikin
ci mclı.tubncda bıılasalcıı ~Ö) le di
yordu: 

Türk iınparat11rlu~un emrin
de olan Karadeniz harekatı için de 
donanma lazımdı. Dübosson, Ka
radenize tle donanma çıkarma di
yebilecek miydi?. Bu mümkün de- . 
~idi, 

Bu ~toda. Türk sehzııdesini ı;ö
valyeler idare ve muhafaza etsin
ler. Yeter ki. bıristiyanlığın mer- 1 

kezi olan Komada bulunsan. 
Rodos şövalyelerinin elçilerinin 

Papa ile dini alakaları vardı. Dü - . 
bo~sonun kardeşi Kiskarın Kar -
dioal ta•in olunn1asını rica ede -
ceklerdi. 

- Simdi, o Macar artistinin ya
nına mı döneceksiniz?. 

- Hayır .. Hemen eve ı:idece -
ı;m .. 

- Pekala .. Benim için her za
man vereceğiniz randevuya gel
mek kahil .. Ne zaman ve nerede 
isterseni:t görü_şürüı. 

Enver Pa!ı>awn asahiveti, Har
bhe N"zarelini tiztiı· titretiyordu. 
G~nc kumandan elindeki bir tel
grafa ikidebir göz atarak ~le
niyordu: 

- Olur kepaulilt tieı{il bu .• 
Ve .. ilave edlyorde: 
- Bu ı.efn onu baoa kim4'e ve 

hiçbir ""Y •fiettireme•!. 

- Büyük bir bata işliyerek Al
man) a tarafını iltizam ettik. Bu 
4önya kavgasına yanhs bir ka -
tışma yolu luttuk. Bir bahriye ta
burile Odesadan karaya çıkarnk 
Petresburı:u zaptetmeyi ileri sü
ren bu Amiralin iki diişman tab
telbahirile ba"' çıkamayışı aczi
nin en güzel mi!toıalidir. Zararın ne
resinden dönulse kardır .. İn~aallab 
bu istifa hakkımızda b.ııyırlı ne
ticeler verecektir. 

SuşoltUn kumandasında bulun
duğu üç yıl içinde Karadenizi ku
laclamaktan ba•ka hicbir iş gii•e
milen Osmanlı donanması, Ami
raliaı istiiasından sunra Tlirk de
nizcilerin.in eldeki noksıın mater
yale rağmen ne <:etin, ne yılınaz 
yiğitler olduklarını belirten ha
reketlep:in inki~a(ına me~·dan ve 
fırsat vermiş, Akdeniz akını ile 
bu kahramanlığın ve kahraman -
!arın tarihi kendini göstermi~ti . 

nız. birkaç gün .zarfıııd.J ~9 .ııe~ 
lilij'(inizi vükseltebihr 't e>iııcr 
nizı arlhrabılirsmi..ı. trıtıP ,.,ıJ11 
en sert .ı:nr cılcli bçı .ız!~~ b•1 ıı5 i 
şatacak ve perestişe la\ o0lı1' J. 
le ifrag edecektir. J{et.9 • t.,rı 19 

siyah ·benlt>rlt' ooln.ı bl'ıac9ıctıf· 
le:;ecet< w' -•f bir hal 9 "1' ;.ıı 

teh ~ı.:;ııı ' 
Bu baptaki ınU as'fa'fi~c ,:ı 

sihatıni okuyunuı: • .,tiJ1"9 ., _... " 1.e. ti 
mi$. taze kaym..,. v · . ıade ' ~ 
nın cilt_ üzer!"de f-'vl<a su ~ıtlf
şaııcı bır tesırı va'.'1'r· j>ıı'''r ~ 
sur. halihazırda dı~er ·azlaııc1 _:.ıı 
rurici, beslevici ve bel ('\'~; 
surlarla beraber be.Y~e ~", 
Tokaloo kremi terkıbı da 'f~. 

- Ev\"elc:e donaumanın hazır -
laoıwyat.·ağını \al bu) urmuştunuı. 
Halbuki. ald·ğınıız me\·,uk haber
lere ıröre Türk donanmasının ha
zırhldarına devam edilmektooir. 

• -c tlh... .. 1 

Salta.ıa' BeyuıL • Diibo>ı•aDllD 

Di\bo · .. n. fa> la ileri gidemedi. 
Bu sıraıla Dübussonun elçileri de 
Komaya gelmi~ bulunuyorlar<b. 

Remaya ı:elen .. ;, alye Dübosso
nun elçilerine, Papa ilk SÖ7 .. ıaralt 
şunları ı;<iyledi: 

- Cem Sultan nereoledir?. 
Elçiler. Papanın bu suali lıar*' -
sıoda ;asudılar. lla:rretleıc ı!lil • .. " ., . 

Elçilerin reisi, Papaya rica etti: 
- Dübosson kardeşi Kiskarın 

lıardinRI nasbını riea eder. 
Papa, bu teklife şu )olda muka

lıele .. tti: 
- Kolay, Dülıoıısonıın kardeşini 

kardinal tayin eylerinı.. Fakat, ilk · 
eneli Cem Sultan me•eıe..iııi hal-
ledelim .. de<ii. (Devamı vut 

"" 

Davusl düşünmeden randevuyu 
kararlashrdı: 

- Sizi yarı• saat 3 de acentede 
beklesem?, 

- Topbaneoie fftil mi?. 
-Evet .. 
- Olur .. Yarın iiele sizi anda 

arıyacabm. _ . 
- Oruvar .Lleklı.!. 

Marmaradaki talılelbahider iki 
gün evvel yine sahil şehirlerini 
topa tutmuşlar, Mudanya, Ban • 
dırma, Erdek kaAA balarııu du -
mana venni.-lerdi. 
Harbi~P Nazırı odasını adını -

]arken kapı tııı..da<lı. İçeriye ya
ver MllJntaa Bey pdl P-)11. se
liunladı. Arull.i: -SON -

3 .. zarfı.ı . ..ıı:l' 
rılmıotır. . ~un .. hie il"'" 
lon kremı Clldınızı. uıell'* 

1 etiğiniz bir def'ecede ~ 
cek \-e ywn~ataeaktır.• 


